
Śmiertelny wypadek po pijanemu

Najechała na leżącego na jezdni. 
Stanie przed sądem

Wkrótce przed sądem stanie 32-letnia Karolina B., która oskarżona jest 
o spowodowanie w stanie nietrzeźwości śmiertelnego wypadku. Kierująca 
fordem fusion na ulicy 7 Kamienic najechała na leżącego na jezdni mężczy-
znę i odjechała z miejsca zdarzenia. 40-latek zmarł w szpitalu. 
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Mamy nowego selekcjonera

Jerzy Brzęczek następcą 
Adama Nawałki!

Polski Związek Piłki Nożnej wybrał już nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Zo-
stał nim pochodzący z Truskolasów Jerzy Brzęczek, który w przeszłości prowadził czę-
stochowski Raków.  

Ciąg dalszy na str. 23

Podejmij świadomą decyzję

Ulga na start 
Rozkręcasz własny biznes? Ta informacja powinna cię zainteresować. 

Są przepisy, które zwalniają niektórych przedsiębiorców z opłacania - 
przez całe sześć miesięcy - składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak 
to ułatwienie, potocznie nazywane ulgą na start, niesie też za sobą pew-
ne niekorzystne konsekwencje, o których trzeba wiedzieć. 

Ciąg dalszy na str. 5

10 kilogramów

Marihuana między warzywami
Częstochowscy policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich. 

Śledczy naliczyli w sumie 183 sadzonki tej rośliny. Uprawa prowadzona 
była w szklarni, między warzywami i częściowo na strychu w domu. 
Stróże prawa zabezpieczyli też blisko 10 kg marihuany. W jej znalezie-
niu pomogła Abi – policyjny owczarek niemiecki. To była jej pierwsza 
służba w terenie.

Ciąg dalszy na str. 3

Dopalacze  będą traktowa-
ne na równi z narkotykami – 
tak zdecydował rząd. W efek-
cie od listopada za handel ni-
mi grozić będzie 12 lat. Na 
trzy lata za kratki będzie moż-
na trafić natomiast za ich po-
siadanie. 

Rada Ministrów przyjęła przy-
gotowany przez Ministerstwo 
Zdrowia projekt nowelizacji usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz ustawy o Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej. - Liczba zatruć do-
palaczami utrzymuje się na pozio-
mie ok. 300 miesięcznie, a wbrew 
powszechnej opinii, dopalacze nie 
są łagodniejszą formą narkoty-
ków. Zatrucia nimi są często bar-
dziej niebezpieczne niż „tradycyj-
nymi” narkotykami, a skutki za-
żywania nowych substancji są 
nieprzewidywalne – twierdził Łu-
kasz Szumowski, Minister Zdro-
wia. Rząd postanowił, że dopala-
cze będą traktowane przez prawo 
na równi z narkotykami. Do tej 
pory za handel dopalaczami grozi-
ła jedynie kara finansowa, a prze-
pisy w tym zakresie były niesku-
teczne, gdyż karom podlegali tylko 
dystrybutorzy dopalaczy. 

Kary jak za narkotyki
Według znowelizowanych 

przepisów za samo posiadanie 
znacznych ilości dopalaczy bę-
dzie groziła kara do trzech lat, 
a za handel nimi do lat 12 wię-
zienia. Do  odpowiedzialności 

karnej zostaną pociągnięci tak-
że posiadacze substancji zabro-
nionych (o  działaniu psychoak-
tywnym). Na podstawie dotych-
czasowych przepisów finanso-
wo karano jedynie za dystrybu-
cję „dopalaczy”.

Nowa definicja
Zgodnie z nowelizacją ustawy, 

przemodelowana zostanie defini-
cja dopalaczy. Nastąpi „oderwa-
nie” substancji psychoaktywnej 
od środka zastępczego. Substan-
cja psychoaktywna ma znany 
wzór chemiczny, dlatego można 

się spodziewać, jak zadziała. I to 
ona właśnie trafi do wykazu no-
wych substancji, za posiadanie 
których będą stosowane kary 
jak za narkotyki.

Zrównanie list narkotyków 
i dopalaczy

W związku z szybkim tempem 
pojawiania się niebezpiecznych 
środków, zmieni się sposób ak-
tualizacji substancji zakaza-
nych. Przyspieszeniu ulegnie 
proces wpisywania nowych sub-
stancji na listę związków zakaza-
nych. Od momentu wejścia 

w życie przepisów ustawy, 
wszystkie listy będą stanowiły 
załącznik do rozporządzenia, 
a nie do ustawy, co znacznie 
przyspieszy delegalizowanie ko-
lejnych dopalaczy.

Rejestr ofiar dopalaczy
W projekcie nowelizacji usta-

wy wpisano obowiązek zgłasza-
nia do Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej przypadków zatruć 
środkiem zastępczym lub nową 
substancja psychoaktywną. 
Główny Inspektor Sanitarny bę-
dzie zobowiązany do sporządze-

nia raportu podsumowującego 
zgłoszenia z całej Polski do końca 
marca każdego roku. Obecnie 
zbieraniem takich danych zaj-
muje się konsultant krajowy 
w dziedzinie toksykologii, we 
współpracy z Głównym Inspekto-
ratem Sanitarnym. Nowelizacja 
zakłada   także utworzenie spe-
cjalnego rejestru zgonów i zatruć 
spowodowanych przez dopala-
cze. Placówki, które podejrzewają 
pacjenta o stosowanie dopalaczy 
będą musiały powiadomić o tym 
powiatowego inspektora sanitar-
nego. Obecnie nie ma takiego 
ustawowego obowiązku.

Pomoc dla uzależnionych
Nowe przepisy mają też zapew-

nić pomoc osobom uzależnionym 
od dopalaczy – dostaną oni takie 
samo wsparcie jak osoby uzależ-
nione od narkotyków. Uzależnie-
nie od nowych substancji psy-
choaktywnych będzie podlegało 
leczeniu i rehabilitacji, tak jak 
uzależnienie od narkotyków. 
Uzależnionym będzie przysługi-
wać terapia w różnych formach – 
od diagnozy psychiatrycznej 
i psychologicznej, poprzez terapię 
uzależnień i psychoterapię. Za-
leżnie od stanu zdrowia będzie 
możliwe przyjęcie na oddział sta-
cjonarny. Będą   to świadczenia 
z wykazu świadczeń gwaranto-
wanych – koszyka psychiatrycz-
nego i leczenia uzależnień. Usta-
wa ma wejść w życie 1 listopada.
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Śmiertelny wypadek po pijanemu

Najechała na leżącego na 
jezdni. Stanie przed sądem

Dokończenie ze str. 1
Do zdarzenia doszło 2 kwiet-

nia ok. 1.40. Karolina B. jechała 
fordem fusion ulicą 7 Kamienic 
w Częstochowie. W tym samym 
czasie z przeciwnego kierunku 
jechało audi. Gdy kierujący za-
uważył, że na ulicy leży człowiek, 
zaczął mrugać światłami, aby 
zwrócić na to uwagę kierowcy 
forda. Pomimo sygnałów świetl-
nych Karolina B. nie zwolniła 
jednak i przejechała po leżącym 
na ziemi mężczyźnie, a następ-
nie odjechała z miejsca wypad-
ku. Widząc całe zdarzenie, kie-
rowca audi zawrócił i ruszył 
w pościg za fordem. Karolina B. 
zatrzymała się dopiero w mo-
mencie, gdy audi zajechało jej 
drogę. - Na skutek interwencji 
Karolina B. zdecydowała się wró-
cić na miejsce wypadku. Opisa-
ne zdarzenie zostało zarejestro-
wane przez kamery monitoringu 
pobliskiej restauracji – mówi 
prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie.

Przejechany mężczyzna, który 
był pod znacznym wpływem al-
koholu, doznał na skutek zda-
rzenia obrażeń wielonarządo-
wych, w wyniku których zmarł 
po przewiezieniu do szpitala. - 
Na podstawie przeprowadzonych 
badań toksykologicznych usta-
lono, że w chwili wypadku Karo-
lina B. znajdowała się w stanie 
nietrzeźwości, gdyż w jej organi-
zmie stwierdzono około 0,6 pro-
mila alkoholu. Ponadto we krwi 
oskarżonej ujawniono lekar-
stwo, znajdujące się w wykazie 
substancji psychotropowych 
ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii – wyjaśnia prokurator 
Ozimek.

Powołany w sprawie biegły 
z zakresu ruchu drogowego 
uznał, że przyczyną wypadku 
drogowego było niewłaściwe ob-
serwowanie przedpola jazdy 
przez kierującą fordem. Ponadto 
biegły stwierdził, że Karolina B. 
mogła uniknąć wypadku zatrzy-
mując się przed leżącym człowie-
kiem lub omijając go.

- W śledztwie prokurator 
przedstawił Karolinie B. zarzut 
spowodowania w stanie nie-
trzeźwości i pod wpływem środ-
ka odurzającego śmiertelnego 
wypadku drogowego oraz 
ucieczki z miejsca zdarzenia. 
Przesłuchana w charakterze 
podejrzanego Karolina B. czę-
ściowo przyznała się do zarzu-
canego jej przestępstwa, nie 
kwestionując swojego udziału 
w zdarzeniu. Nie przyznała się 
jednak do prowadzenia pojazdu 
pod wpływem środka odurzają-
cego oraz ucieczki z miejsca wy-
padku – tłumaczy.

Na wniosek prokuratora Sąd 
Rejonowy w Częstochowie zasto-
sował wobec Karoliny B. tymcza-
sowe aresztowanie. Na skutek 
złożonego zażalenia zastrzegł, że 
tymczasowe aresztowanie ule-
gnie zmianie na poręczenie ma-
jątkowe po wpłacie kwoty 20.000 
zł. Karolina B. - po uregulowaniu 
kaucji - została zwolniona.

Przestępstwo spowodowania 
wypadku drogowego, którego 
następstwem jest śmierć osoby 
lub ciężki uszczerbek na zdro-
wiu, jeżeli sprawca znajdował się 
w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego 
albo zbiegł z miejsca zdarzenia, 
jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 2 do 12 lat.
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10 kilogramów

Marihuana między 
warzywami

Dokończenie ze str. 1
Śledczy z Referatu 

do walki z Przestęp-
czością Narkotykową 
Komendy Miejskiej 
Policji w Częstocho-
wie otrzymali infor-
mację, z której wyni-
kało, że w jednej z 
podczęstochowskich 
miejscowości prowa-
dzona jest spora 
uprawa konopi indyj-
skich.

Kryminalni wkro-
czyli na posesję. Kiedy otworzyli 
drzwi szklarni, okazało się, że 
oprócz warzyw, znajdują się tam 
też sadzonki konopi w różnych 
fazach wzrostu. Najmniejsze po-
sadzone były w doniczkach, naj-
wyższe miały natomiast przeszło 
2,5 m.

Na miejscu pracowała też  Abi 
– nowa czworonożna „funkcjo-
nariuszka” częstochowskiej poli-
cji. Abi jest owczarkiem niemiec-
kim wyszkolonym do wyszuki-
wania narkotyków. To była jej 
pierwsza służba w terenie – za-
kończona sukcesem. Pies od ra-
zu po wejściu do domu podjął 
trop. Okazało się, że na strychu 
znajdowało się specjalne po-

mieszczenie, a w nim doniczki z 
małymi sadzonkami konopi oraz 
schowany w różnych miejscach 
susz. Wykonane przez śledczych 
testy wykazały, że zabezpieczo-
ne, wysuszone rośliny, to mari-
huana. Jej łączna waga wyniosła 
blisko 10 kg. Policjanci zabezpie-
czyli też 183 krzaki konopi indyj-
skich.

Podejrzany o uprawę, prze-
twarzanie i przygotowanie do 
wprowadzenia do obrotu znacz-
nych ilości narkotyków 34-latek 
został zatrzymany. W Prokura-
turze Rejonowej w Częstochowie 
usłyszał zarzuty. Wkrótce za-
padnie też decyzja, czy zostanie 
on tymczasowo aresztowany.
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Na Parkitce

Specjalistyczna karetka  
dla noworodków

Narodowy Fundusz Zdrowia 
przyznał Wojewódzkiemu 
Szpitalowi Specjalistycznemu 
im. Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie kontrakt na 
obsługę specjalistycznej ka-
retki dla noworodków. – To 
oznacza krótszy czas oczeki-
wania na pomoc medyczną 
i transport do ośrodków o naj-
wyższym poziomie referencyj-
ności m.in. dzieci z ciężkim 
niedotlenieniem – informuje 
placówka.

Od 1997 roku karetka N wy-
jeżdżała z Parkitki niemal 10 ty-
sięcy razy. Niestety, od 2014 ro-

ku szpital nie miał kontraktu 
NFZ na takie świadczenia. Kolej-
ne próby jego odzyskania koń-
czyły się fiaskiem. Koszty wyjaz-
dów ponosiła sama placówka. 
A te były niemałe – niejednokrot-
nie sięgały miliona złotych rocz-
nie! - Rozwiązaliśmy bardzo po-
ważny problem. Po czterech la-
tach batalia o karetkę neonato-
logiczną kończy się sukcesem. 
Brak „N”-ki oznaczał nierówny 
dostęp do świadczeń ratujących 
życie noworodkom z całego re-
gionu częstochowskiego  – pod-
kreślił Dariusz Kaczmarek, dy-
rektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP 

w Częstochowie.
Z całej populacji dzieci z niską 

wagą urodzeniową aż 13% rodzi 
się właśnie w województwie ślą-
skim. Jednocześnie uwarunko-
wania geograficzne i cywilizacyj-
ne powodują problemy zdrowot-
ne dzieci z regionu, co rodzi ko-
nieczność ich wzmożonego lecze-
nia i transportu.  Jak zaznaczył 
dyrektor Śląskiego OW NFZ Je-
rzy Szafranowicz,   w przypadku 
karetek „N” najistotniejsza jest 
liczba noworodków i wcześnia-
ków, którym udzielono niezbęd-
nej pomocy i które przeżyły, bądź 
też uniknęły ciężkich powikłań.
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W przyszłym roku

Będą zmiany na mapie 
administracyjnej Polski

Prawo i Sprawiedliwość 
obiecało w swojej kampanii 
wyborczej zmiany na mapie 
administracyjnej naszego 
kraju i słowa dotrzymało. Co 
prawda nie chodzi tu o utwo-
rzenie nowych województw – 
w tym także częstochowskie-
go – ale zmiany to zmiany i 
nie ma się, do czego przepić. 
MSWiA przekazało właśnie do 
uzgodnień projekt rozporzą-
dzenia Rady Ministrów w 
sprawie ustalenia granic nie-
których gmin i miast oraz 
nadania niektórym miejsco-
wościom statusu miasta. 
Zmiany w podziale terytorial-
nym państwa nastąpią 1 
stycznia 2019 r.

Zmiany sprowadzać się będą 
do przesunięcia granic gmin i 
powiatów (np. przejęcie części 
terenów jednej gminy przez są-
siadujące z nią miasto), nada-
nia statusu miasta miejscowo-

ściom czy ustalenia nowych 
granic administracyjnych 
miast. Swoje granice powiększą 
m.in. miasta: Rawa Mazowiec-
ka, Pruchnik, Gryfino, Tarnow-
skie Góry, Rzeszów oraz gmina 
Pilica. W sumie zmiany dotkną 
ponad 117,4 tys. obywateli. 
Część z nich stanie się miesz-
kańcami nowych miast. W efek-
cie może zaistnieć konieczność 
wymiany dokumentów.  Co cie-
kawe, projekt nie jest własną 
inicjatywą partii rządzącej, lecz 
odpowiedzią na wnioski, które 
w ciągu roku wpłynęły od władz 
lokalnych. W sumie przyszło 
ich 28.  

Zgodnie z przepisami prawa 
wnioskodawcą może być zain-
teresowana rada gminy. Wnio-
sek powinien być poprzedzony 
przeprowadzeniem przez daną 
radę konsultacji z mieszkańca-
mi. Ma także zawierać uzasad-
nienie oraz niezbędne doku-
menty, w tym mapy oraz infor-

macje potwierdzające zasad-
ność wniosku. Formalny wnio-
sek do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji po-
winien być zgłoszony za pośred-
nictwem właściwego miejscowo 
wojewody w terminie do 31 
marca. Wojewoda przekazuje 
wniosek nie później niż w ciągu 
30 dni od dnia jego otrzymania 
wraz ze swoją opinią w sprawie.

Wnioski spełniające wymogi 
wynikające z przepisów prawa 
są poddawane wnikliwej anali-
zie w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Na-
stępnie są przedkładane do roz-
patrzenia przez Radę Mini-
strów. Wnioski rozpatrywane 
są przez Radę Ministrów nie 
później niż do 31 lipca roku po-
przedzającego rok budżetowy, 
w którym ma nastąpić zmiana. 
Tymczasem temat dotyczący 
utworzenia nowych województw 
na razie umarł. 
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Split payment

VAT na oddzielnym koncie
Od początku lipca obowią-

zuje dobrowolny mechanizm 
podzielonej płatności dla 
przedsiębiorców. Jego celem 
jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa transakcji i dalsze 
uszczelnianie systemu VAT.

Mechanizm podzielonej płat-
ności (MPP) to narzędzie, które 
ma zwiększyć bezpieczeństwo 
przedsiębiorców oraz pomóc 
uszczelnić system podatkowy. 
Istotą mechanizmu jest podział 
płatności za nabyty towar lub 
usługę: kwota netto wynikająca 
z faktury jest płacona na rachu-
nek rozliczeniowy dostawcy lub 
jest rozliczana w inny sposób, 
np. gotówką, natomiast kwota 
VAT jest płacona na dedykowa-
ny rachunek VAT

Korzyści dla przedsiębiorcy
MPP oznacza konkretne ko-

rzyści dla przedsiębiorcy. Naj-

ważniejsze to bezpieczeństwo 
i pewność obrotu. Zapłata w po-
dzielonej płatności jest jedną 
z podstawowych przesłanek, 
świadczących o zachowaniu na-
leżytej staranności. Jeżeli na-
bywca ma wątpliwości co do 
uczciwości swojego kontrahenta 
lub co do okoliczności transakcji, 
może zastosować MPP. Dzięki te-
mu znacznie zwiększy prawdo-
podobieństwo, że organy podat-
kowe zaakceptują jego prawo do 
obniżenia naliczonego podatku. 
Dodatkowe korzyści to w szcze-
gólności zwrot różnicy podatku 
na rachunek VAT w przyspieszo-
nym terminie 25 dni, zniesienie 
solidarnej odpowiedzialności 
oraz brak sankcji w VAT.

O Bezpiecznej transakcji
Ministerstwo Finansów wraz 

z Krajową Administracją Skar-
bową uruchomiło kampanię 
edukacyjną „Bezpieczna trans-

akcja” we współpracy z partne-
rami społecznymi i instytucja-
mi państwowymi. Pomoże ona 
w wyjaśnieniu mechanizmów 
wyłudzeń w VAT i podniesieniu 
świadomości przedsiębiorców 
na temat tego, jak skutecznie 
chronić się przed nieświado-
mym wciągnięciem w oszustwa 
podatkowe. Akcja ma też zwró-
cić ich uwagę na korzyści wyni-
kające z dochowania należytej 
staranności w obrocie gospo-
darczym i stosowania MPP 
w transakcjach.

W ramach kampanii powsta-
ła strona internetowa  www.
bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl 
Znajdują się tam informacje do-
tyczące mechanizmów wyłu-
dzania VAT, mechanizmu po-
dzielonej płatności oraz okolicz-
ności, na które przedsiębiorca 
powinien zwrócić uwagę przy 
zawieraniu transakcji.

kg

http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/237497,Abi-nowa-funkcjonariuszka-czestochowskiej-policji.html
http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/237497,Abi-nowa-funkcjonariuszka-czestochowskiej-policji.html
http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/237497,Abi-nowa-funkcjonariuszka-czestochowskiej-policji.html
http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/237497,Abi-nowa-funkcjonariuszka-czestochowskiej-policji.html
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja
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– Nie stworzono spójnego 
i skutecznie działającego sys-
temu gospodarowania zużyty-
mi bateriami. Firmy zbierające 
je są praktycznie poza kontro-
lą i nadzorem inspekcji środo-
wiska – alarmuje Najwyższa 
Izba Kontroli. W efekcie nie 
wiadomo, jaki w naszym kraju 
jest rzeczywisty poziom odzy-
skiwania zużytych baterii. Bra-
kuje także skutecznych kam-
panii zachęcających do ich se-
gregowania, ale też dogodnie 
zlokalizowanych punktów, 
gdzie można je oddać.

Nie wywiązujemy się 
z obowiązku

Zawarte w bateriach i akumu-
latorach metale ciężkie (m.in. 
ołów, kadm, rtęć) oraz elektrolity 
są groźne dla środowiska i zdro-
wia człowieka. Dlatego istotne 
jest należyte obchodzenie się 
z nimi. Państwa członkowskie 
Unii Europejskiej zobowiązane są 
m.in. do wprowadzenia systemu 
ich zbierania oraz unieszkodli-
wiania opartego na zasadzie „za-
nieczyszczający płaci”. Wprowa-
dzający je na rynek mają obowią-
zek zorganizowania i sfinansowa-
nia systemu zbierania, przetwa-
rzania, recyklingu i unieszkodli-
wiania zużytych baterii i akumu-
latorów.
Zużyte przenośne baterie i aku-
mulatory użytkownicy końcowi 
powinni przekazywać do miejsc 
odbioru (przystosowanych po-
jemników zlokalizowanych np. 
w placówkach oświatowych 
i handlowych, urzędach poczto-
wych, administracji i innych). 
Natomiast zużyte baterie i aku-
mulatory samochodowe oraz 
przemysłowe powinny zostać 
zwrócone sprzedawcom detalicz-
nym lub hurtowym. Odpady te 
są odbierane przez zbierających 
zużyte baterie i  akumulatory, 
a następnie dostarczane prowa-
dzącym zakłady przetwarzania, 
gdzie podlegają recyklingowi lub 
unieszkodliwieniu.

Według danych European Por-
table Battery Association (EPBA), 
w 2014  r. w  krajach Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
i Szwajcarii wprowadzono do ob-
rotu łącznie 214 mln ton (ok. 
10,2 mld sztuk) przenośnych ba-
terii i  akumulatorów, z czego 
w 2015 r. zebrano średnio ok. 41 
proc. Kraje UE powinny od wrze-
śnia 2016 r. osiągnąć minimalny, 
45 proc. poziom zbierania baterii 
i akumulatorów. Polska nie zro-

biła tego. W latach 2014-2016 
poziom zbierania, według sza-
cunków Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, wyniósł od-
powiednio ponad 33 proc., 38 
proc. oraz 39 proc., podczas gdy 
wymagane przez Ministra Środo-
wiska poziomy miały sięgać: 35 
proc. 40 proc. i 45 proc. 

Niewiarygodne dane
NIK zauważa, że dane o pozio-

mie zebranych zużytych przeno-
śnych baterii i akumulatorów 
mogą być nierzetelne. Informacje 
dotyczące ilości (masy) zebra-
nych baterii i akumulatorów, 
które zamieściły w swoich spra-
wozdaniach, podmioty wprowa-
dzające je do obrotu różniły się 
znacząco od danych wykazywa-
nych przez firmy zbierające je. 
Wartości przedstawiane przez 
zbierających były wyższe od tych 
podawanych przez firmy wpro-
wadzające je do obrotu o ponad 
44 proc. w 2015 r. i ponad 100 
proc. w roku 2016, choć powin-
ny pozostawać na zbliżonym po-
ziomie.

Przy przyjęciu za wiarygodne 
danych wynikających ze spra-
wozdań składanych marszałkom 
województw przez zbierających 
zużyte baterie i akumulatory, 
Polska w 2015 r. osiągnęłaby 
roczny poziom zbierania ich rów-
ny ponad 55 proc, a w 2016 r. aż 
78 proc. – Osiągnięcie takiego 
wyniku jest nieprawdopodobne 
i wskazuje, że zbierający przed-
stawiają nierzetelne dane. W re-
zultacie pokazuje to także, że ca-
ły system sprawozdawczy doty-
czący masy zebranych zużytych 
baterii nie działa prawidłowo, bo 
oparty jest na niewiarygodnych 
danych – zauważa NIK. – Obecny 
model nadzoru nad firmami zbie-
rającymi i gospodarującymi zuży-
tymi bateriami i akumulatorami 

nie pozwala na pełną kontrolę 
nad nimi. Praktycznie pozostają 
one poza kontrolą organów In-
spekcji Ochrony Środowiska – 
podkreślają inspektorzy. Dlacze-
go tak się dzieje? Bo system, 
w którym działają te firmy jest 
bardzo rozproszony. Nie wszyst-
kie muszą się rejestrować, a te 
nieujęte w ewidencji są poza fak-
tycznym nadzorem. Dodatkowo 
organy administracji publicznej 
są bierne w identyfikowaniu pod-
miotów, które objęte były obo-
wiązkiem rejestracji, ale tego nie 
zrobiły. – Ponadto iluzoryczny 
i znikomy jest zakres kontroli 
przeprowadzanych przez inspek-
torów ochrony środowiska w fir-
mach gospodarujących zużytymi 
bateriami i akumulatorami. In-
spektorzy nie mają instrumen-
tów, aby weryfikować zadeklaro-
wane wielkości zebranych baterii.  
To wszystko prowadzi do sytu-
acji, że w Polsce nieznany jest 
rzeczywisty poziom zbierania zu-
żytych baterii i akumulatorów – 
twierdzi NIK.

Sytuacja ulegnie zmianie?
Sytuację może zmienić urucho-

miona na początku 2018 r. baza 
danych o odpadach. Stanie się 
ona istotnym narzędziem nadzo-
ru nad rynkiem baterii i akumu-
latorów. Pozwoli także na rzetelne 
gromadzenie i przetwarzanie da-

nych dotyczących sytuacji na tym 
rynku. W szczególności dzięki ba-
zie można pokazać rzeczywiste 
poziomy zbierania zużytych bate-
rii i akumulatorów przenośnych. 
Niestety nie jest ona jeszcze w peł-
ni funkcjonalna – zmieni się to 
dopiero w 2020 r. 

– Aby zwiększyć poziom zbie-
rania zużytych baterii, poprawy 
wymagają kampanie informacyj-
ne i edukacyjne zachęcające do 
segregowania ich i oddawania do 
odpowiednich punktów, a nie 
wyrzucania do śmieci.  Prowa-
dzone przez gminy działania 
sprowadzały się przede wszyst-
kim do udostępniania informacji 
dotyczących zasad segregacji 
i zbierania odpadów na tablicach 
ogłoszeń, na stronach BIP oraz 
na stronach internetowych gmi-
ny, oraz kolportowania ulotek 
i broszur poświęconych tej tema-
tyce.  Tak prowadzone kampanie 
informacyjne okazały się niesku-
teczne. Nie wpłynęły na zwięk-
szenie poziomu zbierania zuży-
tych baterii. Jest on niewielki 
szczególnie na terenie gmin wiej-
skich – podkreśla NIK.

Bolączką systemu gospodaro-
wania zużytymi bateriami jest 
także brak rozwiązań prawnych, 
które powodowałyby, że punkty 
ich segregowania powstawałyby 
jak najbliżej miejsc zamieszka-

nia. Większość skontrolowanych 
gmin (7 z 9) utworzyło stacjonar-
ne punkty selektywnego zbiera-
nia odpadów (PSZOK). Część (33 
proc.) zrobiła to z opóźnieniem - 
dopiero w 2016 r. Jednak udział 
PSZOK w procesie zbierania zu-
żytych baterii i akumulatorów był 
znikomy.  I tak, w większości zba-
danych gmin (6 z 9 gmin objętych 
kontrolą koordynowaną i w 15 
z 20 gmin objętych kontrolami 
rozpoznawczymi) za pośrednic-
twem PSZOK nie zebrano z la-
tach 2015 - I półrocze 2017 ani 
jednej zużytej baterii i akumula-
tora.  Powodem jest m.in. mała 
dostępność PSZOK-ów. Nie dość, 
że często są zlokalizowane poza 
strefą zamieszkałą, to dodatkowo 
czynne są tylko do 16.00.

Tylko w nieco ponad 44 proc. 
kontrolowanych gmin utworzono 
dodatkowe, poza PSZOK, miejsca 
odbioru takich odpadów na tere-
nie jednostek użyteczności pu-
blicznej. Najczęściej były one zlo-
kalizowane w siedzibie urzędów. 
Niezależnie od nich na terenie 
gmin funkcjonowały miejsca od-
bioru zużytych baterii i akumula-
torów zorganizowane przez firmy 
recyklingowe nie powiązane z sa-
morządami.

Źle funkcjonujący system go-
spodarowania zużytymi bateria-
mi powoduje, że część z nich tra-
fia na wysypiska śmieci.

NIK alarmuje

Zużyte baterie poza kontrolą

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumnę opracowała: kg

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018

SIERPIEŃ
26 Światowy Dzień Psa (National Dog Day)

WRZESIEŃ: cały miesiąc: Akcja Sprzątania Świata, Dni miodu
16 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

16-22 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
18 Międzynarodowy Dzień Turystyki
18 Dzień Geologii
18 Światowy Dzień Monitoringu Wody
19 Dzień Dzikiej Fauny i Flory i Naturalnych Siedlisk
22 Europejski Dzień Bez Samochodu

22 lub 23 Pierwszy Dzień Jesieni
27 Światowy Dzień Turystyki
28 Światowy Dzień Morza

Jak wyglądałoby nasze naj-
bliższe otoczenie, gdyby każ-
dy z nas codziennie podniósł 
z ziemi pięć zalegających 
śmieci? To przecież niewiele, 
a efekty mogą być naprawdę 
imponujące. Do takiego wła-
śnie postępowania przekonuje 
serwis GoEthic.

– W naszym pięknym kraju, 
mamy obecnie około 34 mln oby-
wateli powyżej 10 roku życia. 
Gdyby choćby co druga osoba 
podniosła z ziemi 5 śmieci każde-
go dnia, to w skali roku do śmiet-
ników trafiłoby ponad 31 000 mln 
śmieci, które obecnie zanieczysz-
czają nasze środowisko i prze-
strzeń miejską. Czy potrafisz so-
bie wyobrazić skalę tego zjawiska? 
– pytają inicjatorzy akcji. Rozpo-
częła się ona w celu ochrony mor-
skich akwenów, ale błyskawicznie 
swoim zasięgiem objęła niemal 
każdy rejon naszego kraju. 

– Akcja pozornie nawiązuje je-
dynie do ekologii. Jeśli jednak 
przyjrzymy się temu problemowi 
głębiej, dojrzymy, że śmieci z któ-
rymi walczymy wspólnie, na co 
dzień mają ogromny, bardzo ne-
gatywny wpływ na żyjące wokół 
nas zwierzęta, głównie morskie, 
a zanieczyszczenie środowiska 
odbija się na nas wszystkich, ale 
najboleśniej zapewne na miesz-
kańcach krajów rozwijających 

się, dla których zdrowia szkodli-
wa jest bezpośrednia obecność 
gór śmieci w najbliższym są-
siedztwie – zaznaczają.

Skąd jednak wziął się pomysł 
na akcję #pickup5? - Niestety nie 
jest on naszym wymysłem. Każ-
dego dnia słyszymy o akcjach ma-
jących na celu oczyszczenie róż-
nych regionów ze śmieci. Mamy 
fundacje, które recyklingują po-
zyskane z oceanu śmieci w bran-
soletki, których sprzedaż pomaga 
usunąć kolejne śmieci z akwenów 
wodnych. Mamy sprinterów, któ-
rzy na trening zabierają rekla-
mówki, do których podczas biegu 
wrzucają znalezione po drodze 
śmieci. Mamy ludzi dobrej woli, 
którzy własnym nakładem potra-
fią zaangażować całą dzielnicę do 
posprzątania kilkunastu ton 
śmieci z plaży w zaledwie kilka 
miesięcy. Przykładów można zna-
leźć wiele, a #pickup5 to jeden 
z nich – wyjaśniają. 

Wyzwanie wręcz opanowało in-
ternet. Jak to wygląda w prakty-
ce? Znajdujesz 5 śmieci, zbierasz 
je, robisz sobie fotkę, którą 
umieszczasz w mediach społecz-
nościowych z tagiem #pickupfive 
#podnieś5 #plażabezśmieci #pic-
kup5   #podnieśśmiecia, a śmieci 
wyrzucasz do kosza. 

Nie trzeba się ograniczać do 5, 
jest to niezbędne minimum, by 
wziąć udział w akcji. Śmieci moż-

na zebrać tyle, ile jesteśmy w sta-
nie unieść. Nie ma też wymagań 
co od rodzajów  odpadów  – mogą 
to być  szklane  butelki, opako-
wania po chipsach, czy woreczki  
foliowe  i plastikowe słomki. 

A po co właściwie chwalić się 
śmieciami w mediach społeczno-
ściowych? Właśnie po to, aby 
zmobilizować innych do działa-
nia. – Niektórzy uważają, że zbie-
ranie śmieci po innych spowodu-
je, że osoby śmiecące nigdy nie 
nauczą się właściwej postawy. 
Niektórych oburzył fakt, że akcja 
w ogóle ma miejsce, uważają bo-
wiem, że utrzymanie czystości 
wokół siebie powinno być normą, 
a nie trendem. Nie sposób odmó-
wić im racji. Chcielibyśmy żyć 
w świecie, w którym podobne ak-
cje nie są potrzebne. Zaryzykuje-
my wręcz stwierdzenie, że marzy-
my o świecie, w którym cała na-
sza kooperatywa nie byłaby niko-
mu potrzebna. Szczerze liczymy, 
że taki moment kiedyś nadejdzie, 
w tej chwili niestety jest jak jest. 
Obojętnie od tego co sądzisz 
o trendach, modzie czy lansowa-
niu się na medialnych tematach, 
musisz przyznać, że jako społe-
czeństwo mamy przed sobą jesz-
cze długą drogę – przekonują. 
Więcej informacji na temat inicja-
tywy znajdziemy na stronie ht-
tps://www.facebook.com/Go-
EthicPL/ 

Serwis GoEthic namawia

Sprzątamy świat ze śmieci

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odpady
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/szklo
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/folia
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Podejmij świadomą decyzję

Ulga na start 
Dokończenie ze str. 1

Z ulgi na start może skorzy-
stać przedsiębiorca, który  po raz 
pierwszy  podejmuje działalność 
gospodarczą  albo ponownie po 
co najmniej 60 miesiącach ka-
lendarzowych od ostatniego za-
wieszenia lub zakończenia dzia-
łalności gospodarczej i nie wyko-
nuje dla byłego pracodawcy tego, 
co robił dla niego jako pracownik 
w bieżącym lub w poprzednim 
roku kalendarzowym. Korzysta-
jąc z tej formy wsparcia przed-
siębiorca przez sześć miesięcy 
nie płaci składek na ubezpiecze-
nia społeczne, natomiast skład-
ka na ubezpieczenie zdrowotne 
jest nadal obowiązkowa.  

Ulga na start to prawo, a nie 
obowiązek. Można z niej skorzy-
stać, ale nie trzeba. Należy jed-
nak pamiętać, o tym, że w cza-
sie ulgi przedsiębiorca nie jest 
objęty ubezpieczeniami społecz-
nymi. - Jeśli w trakcie ulgi na 
start przedsiębiorca zachoruje, 
będzie miał wypadek w pracy 
lub musi zaopiekować się dziec-
kiem lub innym chorym człon-
kiem rodziny to nie otrzyma z 

ZUS zasiłków, które przysługują 
z ubezpieczenia chorobowego i 
wypadkowego -  mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS województwa 
śląskiego. - W tym czasie rów-
nież nie odprowadzane są skład-
ki na ubezpieczenie rentowe i 
emerytalne. Dlatego na konto 
emerytalne nie odłożona zosta-
nie ani złotówka. Również przy 
ustalaniu prawa do renty z tytu-
łu niezdolności do pracy nie wy-
starczy sama niezdolność do 
pracy, trzeba jeszcze udowodnić 
wymagany okres składkowy i 
nieskładkowy oraz to, że po-
wstała ona w tych okresach lub 
w ciągu 18 miesięcy od ich usta-
nia  –  dodaje.

Jak liczyć okres 6 miesięcy?
Jeżeli przedsiębiorca zdecydu-

je się na skorzystanie z takiej for-
my wsparcia na starcie, warto 
wiedzieć, jak liczony jest okres 
preferencyjny. Z ulgi na start 
może korzystać maksymalnie 
przez 6 miesięcy kalendarzo-
wych od podjęcia działalności 
gospodarczej. Jeśli rozpocznie 

działalność pierwszego dnia mie-
siąca, to ten miesiąc jest 
uwzględniany jako pierwszy z 6 
miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli 
natomiast rozpocznie działal-
ność w trakcie miesiąca, to okres 
ulgi liczysz od kolejnego miesią-
ca kalendarzowego. Zawieszenie 
działalności nie spowoduje wy-
dłużenia okresu jej trwania. 

Zawsze też można zrezygno-
wać z korzystania z ulgi na start 
i zgłosić się do ubezpieczeń spo-
łecznych. Jednak kolejny raz bę-
dzie można skorzystać z takiej 
ulgi dopiero po 60 miesiącach 
kalendarzowych od dnia zakoń-
czenia bądź zawieszenia działal-
ności.  

Co po uldze na start?
Gdy przedsiębiorca skorzysta 

z ulgi na start przez 6 miesięcy 
lub wcześniej z niej zrezygnuje, 
może opłacać składki na ubez-
pieczenia społeczne od tzw. pre-
ferencyjnej podstawy wymiaru 
składek. Przez kolejne 24 miesią-
ce kalendarzowe ma prawo opła-
cać składki od zadeklarowanej 
kwoty, nie niższej jednak niż 30 

Nowa ścieżka

Częstochowa i Mstów połączone rowerowo
Zakończyła się budowa bra-

kujących odcinków pieszo-ro-
werowych, które połączyły 
Częstochowę z gminą Mstów. 
Nowa ścieżka ma ponad 2 ki-
lometry.

– Pierwsze rozmowy na temat 
wspólnej ścieżki pieszo-rowerowej 
przeprowadziliśmy w 2015 roku. 
Wtedy też podpisaliśmy porozu-
mienie, które rozpoczęło oficjalną 
współpracę – wspomina  Adam 
Markowski,  zastępca wójta a jed-
nocześnie przewodniczący Związ-
ku Gmin Jurajskich. W myśl po-
rozumienia – na mocy którego 
obie gminy zobowiązały się do bu-
dowy połączenia rowerowego, 
umożliwiającego komfortowy 
przejazd cyklistów - Częstochowa 
musiała wybudować odcinek 
o długości  700-metrowy odcinek, 
a gmina Mstów około 1,5 kilome-
trowy. Obie gminy ściśle współ-
pracowały przy wyborze technolo-
gii budowy. Pierwszy – często-
chowski - odcinek został ukończo-
ny w roku 2016. Drugi oddano do 
użytku kilka dni temu - Cieszymy 
się, że udało nam się zrealizować 
to, co zakładaliśmy od samego po-
czątku. Połączyliśmy miejskie tra-

sy rowerowe z tymi znajdującymi 
się na terenie gminy Mstów. Są 
one wyprowadzeniem na całą Ju-
rę Krakowsko-Częstochowską - 
mówił prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk. - Mstów to pierwsza gmi-
na, z którą podpisaliśmy porozu-
mienie w sprawie budowy połą-
czenia rowerowego. W trakcie re-
alizacji jest umowa z Olsztynem. 
W międzyczasie doprowadziliśmy 
wygodne trasy rowerowe, z okazji 
przebudowy dróg krajowych i wo-
jewódzkich, także do gmin Kono-
piska i Rędziny  – dodał. 

Nowa droga rozpoczyna się na 
przedłużeniu ul. Mstowskiej, za 
ośrodkiem Pegaz i biegnie w kie-
runku Przeprośnej Górki (tam 
kończy się częstochowski odci-
nek). Dalej, już na terenie gminy 
Mstów, trasa wiedzie w kierunku 
Jaskrowa, dając możliwość dal-
szej jazdy zarówno w kierunku 
centrum wsi, do Mstowa, jak 
i szlakiem turystycznym wzdłuż 
Warty. Przy ścieżce znajdują się 
miejsca postojowe, zadaszone 
miejsca odpoczynku i mijanki, 
szerokość ścieżki waha się od 2 do 
4,5 metra. - To dla nas historycz-
ny moment. Ta ścieżka to właści-
wie pierwsza profesjonalna ścież-

ka w gminie Mstów – podkreślał 
wójt gminy Mstów Tomasz Gę-
siarz. - Wprawdzie jest u nas wie-
le jurajskich ścieżek, po których 
można jeździć rowerami, ale nie 
mieliśmy wcześniej profesjonalnej 
drogi dedykowanej rowerzystom 
i nadającej się np. dla grupowych, 

rodzinnych przejazdów. Silny re-
gion to silna Częstochowa i silne 
gminy ościenne, gminy subregio-
nu północnego. Pokazaliśmy, że 
możemy być godnym partnerem 
dla dużego miasta i wspólnie mo-
żemy realizować ciekawe inwesty-
cje – podsumował.

Trasa jest wygodna i nadaje 
się do rodzinnych i grupowych 
wycieczek, ale trzeba pamiętać, 
że połączenie między Częstocho-
wą i Mstowem przebiega przez 
Przeprośną Górkę. Dlatego jadąc 
od strony Częstochowy mamy do 
pokonania dosyć stromy pod-
jazd, nadający się przede wszyst-
kim dla rowerów górskich (odci-
nek o największym nachyleniu 
wykonawca mstowskiego odcin-
ka zmuszony był wykonać z kost-
ki). Droga jest jednak ciągiem ro-
werowo-pieszym, więc dozwolony 
jest oczywiście także spacer pod 
górę – najlepiej z rowerem.

Całość połączenia kosztowała 
blisko 940 tys. zł. Częstochowski 
odcinek został zrealizowany 
z budżetu miasta za 270 tys. zł, 
a Mstów wydatkował na dłuższy 
odcinek 667 tys. zł. kg

Promocja regionu

Planszówka o Jurze
Ukazała się planszówka 

,,Podróże po Jurze”, która 
promuje jurajskie atrakcje od 
Częstochowy do Krakowa. 
Wydawnictwu patronują 
w związku z tym Śląska i Ma-
łopolska Organizacja Tury-
styczna oraz Związek Gmin 
Jurajskich.

Gra zawiera planszę z mapą 
i oryginalną siecią dróg Jury, pion-
ki samochodziki, pionki remontu 
drogi, 110 kart z atrakcjami tury-

stycznymi oraz inne elementy 
uatrakcyjniające rozgrywkę. W za-
bawie może wziąć udział od 2 do 6 
osób (powyżej 8 lat) indywidualnie, 
lub w 2,3 drużynach.

Nakład gry to na razie 1 tys. 
egzemplarzy. Można ją zama-
wiać poprzez stronę producenta 
(podrozepojurze.pl). Jeśli gra 
będzie cieszyć się powodze-
niem, powinna też być dostęp-
na w sprzedaży w punktach 
handlowych na Jurze.     
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proc. minimalnego wynagrodze-
nia. Z preferencyjnych składek 
skorzystać mogą osoby, które:
l nie prowadzą lub w okresie 

ostatnich 60 miesięcy kalen-
darzowych przed dniem rozpo-
częcia wykonywania działalno-
ści gospodarczej nie prowadzi-
ły innej pozarolniczej działal-
ności,

l nie wykonują działalności go-
spodarczej na rzecz byłego 
pracodawcy, dla którego przed 
rozpoczęciem działalności go-
spodarczej (w bieżącym lub w 
poprzednim roku kalendarzo-
wym) wykonywałeś czynności, 
które wchodzą w zakres Twojej 
działalności gospodarczej.
Jeśli przedsiębiorca zrezygno-

wał z ulgi na start, okres 24 mie-
sięcy kalendarzowych, przez któ-
re może opłacać składki od pre-
ferencyjnej podstawy, liczy od 
dnia objęcia ubezpieczeniami 
społecznymi, czyli od dnia, który 
wskaże we wniosku, nie wcze-
śniej jednak niż od dnia, w któ-
rym go zgłosi.

Jakie są skutki opłacania 
niższych składek na 

ubezpieczenia społeczne?
Decyzja o skorzystaniu z pre-

ferencyjnej podstawy wymiaru 
składek będzie miała wpływ na 
wysokość  świadczeń:
n z ubezpieczenia chorobowego 

(m.in. zasiłku chorobowego, 

świadczenia rehabilitacyjnego, 
zasiłku macierzyńskiego, za-
siłku opiekuńczego), 

n z ubezpieczenia wypadkowego 
(m.in. zasiłku chorobowego, 
świadczenia rehabilitacyjnego). 
Świadczenia te są obliczane 

od podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie chorobowe lub 
wypadkowe. Jeśli przedsiębiorca 
zadeklaruje kwotę 30% mini-
malnego wynagrodzenia, to ta 
kwota będzie przyjęta do oblicze-
nia przysługujących mu zasił-
ków.

Działalność bez wpisu do 
CEIDG? 

Jeśli osoba wykonuje działal-
ność nieewidencjonowaną nie 
musi zgłaszać się jako przedsię-
biorca do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG). Nie opłaca żad-
nych składek na ubezpieczenia. 
Jeśli jednak nie spełniasz wa-
runków do prowadzenia takiej 
działalności (o warunkach na 
www.biznes.gov.pl) musi zareje-
strować swoją firmę w CEIDG i 
zgłosić się do ubezpieczeń. W 
okresie prowadzenia działalności 
nieewidencjonowanej, tak jak w 
okresie korzystania z ulgi na 
start, nie podlega się ubezpiecze-
niom społecznym, a w związku z 
tym nie korzysta z ochrony, któ-
rą te ubezpieczenia gwarantują. 

kg
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PORADNIA ORTOPEDYCZNA
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INNOWACYJNE
METODY LECZENIA

SCHORZEŃ
ORTOPEDYCZNYCH

WYWIAD ZE
SPECJALISTĄ
ORTOPEDII

DR. JACKIEM OCIEPKĄ

Urazy oraz schorzenia układu ru-
chu dotykają coraz większą część 

społeczeństwa. Do uszkodzeń dochodzi 
w trakcie intensywnych treningów sportowych, wypadków 
komunikacyjnych, ale także w wyniku chorób, na rozwój 
których bezpośredni wpływ ma styl naszego życia, a także 
sposób odżywania.
Nieprawidłowa dieta uboga w wapń i składniki odżywcze, obfitu-
jąca w cukier i dania szybkiej obsługi przyczynia się do rozwoju 
nadwagi i otyłości, a co za tym idzie nadmiernego obciążenia sta-
wów. Brak aktywność fizycznej powoduje osłabienie mięśni, wię-
zadeł i innych elementów układu ruchu. Coraz więcej pacjentów 
cierpi z powodu zmian zwyrodnieniowych, dyskopatii, bólu kręgo-
słupa i innych stawów, stały się one chorobami cywilizacyjnymi.
Na szczęście medycyna w zakresie ortopedii i traumatologii na-
rządu ruchu stale się rozwija, specjaliści proponują nam coraz 
bardziej innowacyjne metody, które umożliwiają powrót do pełnej 
sprawności. O najczęstszych problemach ortopedycznych i tym 
jak sobie z nimi radzić rozmawiamy z dr-em Jackiem Ociepką 
z Centrum Medycznego Alfamedica w Częstochowie.

Doktorze, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pa-
cjenci do poradni ortopedycznej?
Dr Jacek Ociepka: Pacjenci przychodzą do poradni z bardzo 
wielu powodów. To co ich łączy to ból lub dyskomfort utrudniający 
wykonywanie codziennych czynności. Wiele osób cierpi z po-
wodu bólu kręgosłupa, który często związany jest z siedzącym 
trybem życia, małą aktywnością fizyczną, a także zmianami zwy-
rodnieniowymi. Zmiany te pojawiają się u większości osób. Jest 
to naturalny proces starzenia się organizmu. U niektórych jednak 
proces ten zachodzi stosunkowo wcześnie i przysparza wielu do-
legliwości bólowych. Często pacjenci zgłaszają się także po kon-
tuzjach sportowych czy wypadkach komunikacyjnych, w wyniku 
których doszło do urazu narządów układu ruchu.

Co Pana zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem na te poja-
wiające się problemy zdrowotne?
JO: Nie ma jednego rozwiązania czy panaceum na wszystkie 
dolegliwości związane ze stawami, czy układem kostnym. Każdy 
pacjent jest inny, a jego przypadek wymaga indywidualnego po-
dejścia. To, że ktoś ze znajomych ma z pozoru podobne schorze-
nie i wyleczył się dzięki określonej metodzie, wcale nie oznacza, 
że będzie ona właściwym podejściem u innego pacjenta. Dopiero 
wywiad połączony z badaniem pozwoli wskazać kierunek lecze-
nia i dotrzeć do pierwotnej przyczyny bólu.

Wspominał Pan, że częstym problemem pacjentów jest ból 
pourazowy. Jakie sprawdzone rozwiązania proponuje Pan 
pacjentom z tego rodzaju schorzeniami?
JO: Jak już wcześniej zaznaczałem, każda metoda leczenia jest 
dobrana dla pacjenta w sposób indywidualny. Wiele zależy tu od 
tego, jak rozległy i poważny był uraz oraz jakiej okolicy dotyczył. 
Jest wiele nowoczesnych metod leczenia, które znacznie popra-
wiają komfort życia pacjenta, a niejednokrotnie umożliwiają po-
wrót do całkowitej sprawności.
W przypadku bólu po urazie, zwłaszcza stawu kolanowego, jed-
ną z innowacyjnych metod, które przynoszą spektakularne efek-

ty, jest przeszczep chrząstki stawowej (chondrocytów). W trakcie 
urazu, wypadku, ale też i w wyniku zwyrodnienia stawu niejed-
nokrotnie dochodzi do ubytku chrząstki stawowej pokrywającej 
kość. Następstwem tego jest silny, chroniczny ból pojawiający się 
podczas prób poruszania kolanem. Przeszczep chondrocytów to 
metoda polegająca na pobraniu i wyodrębnieniu komórek tkanki 
chrzęstnej pacjenta podczas artroskopii, a następnie wyhodowa-
niu w Banku Tkanek łaty, która pozwoli uzupełnić ubytek chrząstki 
stawowej.

Czy ta metoda jest bezpieczna?
JO: Tak, to przeczep całkowicie autologiczny tzw. w oparty w peł-
ni na komórkach własnych pacjenta, które namnaża się w Banku 
Tkanek, tworząc wspomnianą łatę, która uzupełnia biologiczny 
ubytek chrząstki. W tej sytuacji ryzyko odrzucenia przeszczepu 
jest minimalne. Ta metoda niejednokrotnie umożliwia powrót pa-
cjenta do codziennej aktywności i sprawności, w wielu przypad-
kach z powodzeniem może stanowić w przyszłości alternatywę 
dla endoprotezy. Takie leczenie jest szczególnie dedykowane dla 
sportowców bądź osób, którym zależy na powrocie do pełnej ru-
chomości stawu.

Wspominał Pan, że to metoda innowacyjna? Czy w takim ra-
zie lekarze wiedzą o niej już wystarczająco dużo, żeby okre-
ślić ją jako skuteczną?
JO: Zdecydowanie. Od kilku lat prowadzone są badania kliniczne 
związane z tą metodą leczenia. Osobiście byłem jednym z leka-
rzy prowadzących w takim właśnie projekcie.

Czy ta metoda może być zastosowana u każdego pacjenta?
JO: Nie, staw kolanowy musi przedstawiać określoną charakte-
rystykę. W przybliżeniu można to określić na podstawie wyników 
rezonansu magnetycznego, jednak ostateczną kwalifikacją jest 
obejrzenie stawu podczas artroskopii. W sytuacji, kiedy pacjent 
nie kwalifikuje się do przeszczepu chrząstki, można zapropo-
nować mu inne rozwiązania – tak jak mówiłem indywidualnie 
dobrane do jego sytuacji. Przy zmianach pourazowych dobre 
efekty uzyskuje się przy zastosowaniu PRP, czyli osocza boga-
topłytkowego. Preparat uzyskujemy poprzez pobranie, a następ-
nie odwirowanie krwi żylnej pacjenta, co umożliwia otrzymanie 
koncentratu. Jest zatem w pełni bezpieczny, gdyż także pochodzi 
z komórek własnych pacjenta. Sama procedura jest krótka, trwa 
około godziny. Dzięki PRP stymulujemy komórki do regeneracji, 
skracając czas rekonwalescencji.

Dużo mówi się o chorobach cywilizacyjnych, wśród których 
jedną z najczęstszych są problemy zwyrodnieniowe kręgo-
słupa. Czy metodę tą można stosować także w przypadku 
zmian zwyrodnieniowych?
JO: Tak, stosuje się ją też w takich schorzeniach. Przy zmianach 
zwyrodnieniowych możemy zaproponować też komórki macie-
rzyste. Procedura podobnie polega na pobraniu i wyodrębnieniu 
komórek pacjenta, tym razem z tkanki tłuszczowej. Jest ona zde-
cydowanie lepszym źródłem komórek macierzystych niż szpik 
kostny lub krew. Ze względu na zdolność ich przekształcania 
w konkretny rodzaj komórek jesteśmy w stanie wyodrębnić nowe, 
w pełni funkcjonalne i wyspecjalizowane komórki, które z powo-
dzeniem zastąpią uszkodzone komórki ścięgien i więzadeł.

Doktorze, pozostając w temacie zwyrodnień, zwróćmy uwagę 
także na pacjentów cierpiących z powodu zmian zapalnych, 

które powstały w wyniku chorób o podłożu autoimmunolo-
gicznym takim jak RZS czy zesztywniającego zapalenia sta-
wów. Co mógłby Pan polecić w tego rodzaju przypadkach?
JO: W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów czy też 
innych chorób układu ruchu o podłożu autoimmunologicznym 
bardzo dobre efekty przynosi terapia antyinterleukinowa. Jest to 
innowacyjna metoda leczenia preparatem stworzonym z udzia-
łem inżynierii genetycznej i biotechnologii. Podany lek biologiczny 
blokuje przyczyny powstawania stanu zapalnego i łagodzi prze-
bieg choroby. Znacznie ogranicza powstawanie kolejnych zmian 
zwyrodnieniowych oraz stymuluje regenerację tkanek. Leczenie 
to hamuje rozwój schorzenia i umożliwia powrót do codziennych 
zajęć.

Panie doktorze, a jak w przypadku złamań? Są to zwykle nie-
oczekiwane zdarzenia losowe, które na długi czas wyłączają 
pacjentów z ich życia prywatnego i zawodowego. Czy są me-
tody pozwalające na przyspieszenie zrostu kości?
JO: Postęp medycyny jest tak ogromny, że pozwala nam także 
na leczenie i regenerację tkanek, bez ingerencji chirurgicznych, 
a nawet w domowym zaciszu. Taką metodą jest leczenie sys-
temem EXOGEN, który znacznie przyspiesza bioregenerację 
i zrost uszkodzonej kości. Jest to urządzenie, które przy pomo-
cy głowicy emituje ultradźwięki o niskim natężeniu, co w efekcie 
prowadzi do angiogenezy i szybszego różnicowania się komórek 
na komórki tkanki chrzęstnej i kostnej. W skrócie – przyspiesza 
zrost kości. Zabieg jest na tyle prosty, że można go wykonać bez 
udziału lekarza. Ważna jest tylko konsultacja wstępna ze specjali-
stą, który oznaczy miejsce złamania, w którym ma się przykładać 
sondę emitującą impulsy. Sprzęt EXOGEN można wypożyczyć 
w nowoczesnych poradniach ortopedycznych.

Czy system EXOGEN jest polecany także dla pacjentów cier-
piących na osteoporozę?
JO: Tak, jak najbardziej jest polecany także w przypadku złamań 
powstałych w procesie chorobowym. Natomiast moim pacjentom 
chorym na osteoporozę często proponuję szczepionkę PROLIA. 
Zawiera ona substancję czynną denosumab, która wraz z pra-
widłową dietą i suplementacją witaminy D oraz wapnia przynosi 
bardzo dobre efekty u pacjentów cierpiących na osteoporozę.

Doktorze, jakie zalecenia ma Pan dla wszystkich osób, które 
chcą dbać o swoje kości i stawy, by zachować sprawność 
fizyczną i uchronić się przed chorobami układu kostno-sta-
wowego?
JO: Niestety, pewne zdarzenia w życiu, które mają wpływ na na-
sze zdrowie, nie są przez nas planowane. Często do uszkodzeń 
narządu ruchu dochodzi podczas kontuzji czy nieszczęśliwego 
wypadku. Natomiast przed pewnymi schorzeniami możemy się 
bronić, prowadząc zdrowy, aktywny, a przy tym bezpieczny tryb 
życia. Uprawiając sport, należy szczególnie pamiętać o odpo-
wiedniej odzieży i obuwiu, które usztywni stawy. Niezmiernie 
ważna jest także dieta bogata w wapń, witaminę D i inne skład-
niki odżywcze, to pomoże utrzymać kości i stawy 
w nienagannej kondycji.



Zaćma

Nowe standardy kwalifikacji do zabiegów
Obowiązują nowe zasady 

kwalifikowania do zabiegów 
zaćmy, zostały one opracowa-
ne przez grupę ekspertów. 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
dostosował już kryteria finan-
sowania zabiegów usunięcia 
zaćmy.

Podstawowa zmiana związa-
na z wprowadzeniem standar-
dów polega na wskazaniu kryte-
riów medycznych, których speł-
nienie będzie decydowało o moż-
liwości przeprowadzenia zabie-
gu. Weryfikacja spełniania kry-
teriów powinna odbywać się na 
każdym etapie procesu leczenia 
pacjenta: od momentu wysta-
wienia skierowania, poprzez 
wpis na listę oczekujących, do 
momentu wykonania zabiegu.

Zgodnie z przepisami lekarz 
kierujący pacjenta do leczenia 
szpitalnego jest zobowiązany 
dołączyć do skierowania kopię 
wyników badań diagnostycz-
nych i przeprowadzonych kon-
sultacji będących w jego posia-
daniu, umożliwiających posta-
wienie wstępnego rozpoznania 
stanowiącego przyczynę skiero-
wania. W związku z tym, lekarz 
kierujący na zabieg usunięcia 
zaćmy powinien dołączyć takie 
dokumenty, które umożliwią 
świadczeniodawcy, który ma 
dokonać zabiegu, weryfikację 
spełniania kryteriów ustalonych 
w ww. standardach.

W celu umożliwienia świad-
czeniodawcy mającemu wyko-
nać zabieg weryfikację spełnia-

nia kryteriów, Fundusz wpro-
wadził nowy produkt kontrakto-
wy – wizytę kwalifikacyjną prze-
prowadzaną przez lekarza oku-
listę z ośrodka prowadzącego li-
stę, w którym pacjent ma być 
operowany. W związku z tym, 
podstawą wpisu na listę ocze-
kujących powinno być potwier-
dzenie spełniania kryteriów.  

Zgodnie ze standardami, wi-
zyta kwalifikacyjna powinna od-
być się w terminie 30 dni od 
dnia zgłoszenia się pacjenta do 
świadczeniodawcy.

NFZ zmienił zasady rozliczania 
zabiegów usunięcia zaćmy. 
Wprowadzona zmiana polega na 
odrębnym rozliczaniu części za-
biegowej świadczenia oraz pora-
dy specjalistycznej (konsultacyj-
nej) po zabiegu. Rozliczenie pora-
dy w tym trybie będzie możliwe w 
przypadku wykonania jej pomię-
dzy 14. a 28. dniem po zabiegu.  

Od 1 lipca wszystkie te zasa-
dy mają zastosowanie zarówno 
w stosunku do zabiegów i porad 
wykonywanych w Polsce, jak i 
za granicą w ramach tzw. trans-
granicznej opieki zdrowotnej.

Fundusz w ostatnich latach 
systematycznie zwiększa war-
tość świadczeń przeznaczanych 
na wykonywanie zabiegów usu-
nięcia zaćmy. Zwiększanie war-
tości realizowanych świadczeń 
wpływa na zmniejszenie czasu 
oczekiwania na zabieg usunię-
cia zaćmy, zwłaszcza u pacjen-
tów w przypadkach pilnych.

Zabieg usunięcia zaćmy jest 
wskazany, gdy upośledzenie 
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wzroku istotnie wpływa na moż-
liwości wykonywania czynności 
życia codziennego lub zawodo-
wego, a satysfakcjonująca po-
prawa widzenia nie może być 
osiągnięta za pomocą okularów 
lub soczewek kontaktowych.

Na listę oczekujących na za-
bieg zaćmy pacjent zostaje wpi-
sany po wizycie kwalifikacyjnej 
przeprowadzonej przez lekarza 
specjalistę okulistę z ośrodka 
prowadzącego listę, w którym 

pacjent ma być operowany. Wi-
zyta kwalifikacyjna odbywa się w 
terminie 30 dni od dnia zgłosze-
nia się pacjenta do tego ośrodka.

Nie można kwalifikować do 
zabiegu pacjentów z ostrością 
wzroku lepszą niż 0.6 do dali, z 
wyjątkiem przypadków przed-
stawionych niżej, które należy 

traktować jako pilne: min. za-
ćma stanowi przeszkodę w dia-
gnostyce i leczeniu innych scho-
rzeń oka, osoby wykonujące za-
wód kierowcy, osoby z udoku-
mentowanym upośledzeniem 
umysłowym oraz chorobami 
psychicznymi.

mag

Zaćma  – wrodzona lub degeneracyjna  choroba oczu, prowadzą-
ca do zmętnienia  soczewki. Jest jedną z przyczyn  ślepoty. Polega 
na powstawaniu plamek lub zmętniałych obszarów na zwykle prze-
zroczystej soczewce oka, co utrudnia promieniom świetlnym 
przedostanie się do siatkówki, a w konsekwencji prowadzi do upo-
śledzenia ostrości wzroku. Im większe zmętnienia na soczewce oka, 
tym większe pogorszenie ostrości wzroku następuje u chorego.

Na zaćmę cierpi około 20 mln ludzi w różnym wieku na całym 
świecie. W Polsce liczbę tę szacuje się na około 800 tys. osób. Sta-
nowi ona najczęstszą przyczynę ślepoty na świecie (ok. 48%). Cho-
roba występuje częściej u kobiet i u osób starszych po 60 roku ży-
cia. Prawie każda osoba po 70 roku życia w jakimś stopniu cierpi 
na zaćmę.

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/leczenie-zacmy-zabieg-usuwania-kolejki,208,0,2410704.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/leczenie-zacmy-zabieg-usuwania-kolejki,208,0,2410704.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_oczu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soczewka_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ślepota


Niezwykła wycieczka do Włoch!
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Wycieczka w Góry Towarne   

Słowaccy Poligloci:  
„Z językami, wszędzie jesteś w domu” 

(Edward De Waal)

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Częstochowski Everest

Włoska przygoda 
w Krakowie

I LO wyróżnione 
w ogólnopolskim Rankingu 

Szkół Kompetencji Przyszłości

W czerwcu odbyła się szkolna, eduka-
cyjna wycieczka do Włoch. Wzięło w niej 
udział 41 licealistów wraz z opiekunami – 
nauczycielami. Zwiedziliśmy przepiękne, 
historyczne miasta pełne zabytków i dzie-
dzictwa kultury – Wenecję, Rzym oraz Wa-
tykan, Florencję i Bolonię – wielką atrakcję 
tej wyprawy. Dotarliśmy również do naj-
starszej republiki świata – San Marino. 
Zdołaliśmy wrócić do przeszłości, do źró-
deł kultury europejskiej i podziwiać najpięk-
niejsze artefakty. 

Przewodnik wycieczki bardzo ciekawie 
opowiadał, pogłębił naszą wiedzę historycz-
ną i pokazywał miejsca, które zrobiły szcze-
gólne wrażenie i na trwałe zapisały się 
w pamięci – choćby Forum Romanum, Ka-
pitol, Panteon w Rzymie, czy Bazylika Św. 
Piotra w Watykanie. Trudno też nie wymie-
nić renesansowej katedry we Florencji oraz 
najstarszego na świecie Uniwersytetu 
w Bolonii, gdzie obecnie studiuje absolwent 
naszego liceum. 

Wielką atrakcją wycieczki było zwiedza-
nie porą nocną malowniczego centrum Re-

publiki San Marino usytuowanej na wzgó-
rzu. Spacer w świetle księżyca po krętych 
uliczkach oraz doskonały punkt widokowy 
z panoramą na Adriatyk, wywarły na nas 
niezapomniane wrażenie. 

Wróciliśmy przesiąknięci cudowną at-
mosferą tamtych miejsc i chęcią powrotu do 
Italii. Atmosferę wycieczki można zobaczyć 
na zamieszczonych  fotografiach.                                                                    

M. Miniszewska 

Uczniowie biorący udział w projekcie 
ERASMUS+ „Present for the future” wraz z 
chętną do pomocy klasą IIe, pojechali na wy-
cieczkę w Góry Towarne. Celem wyprawy 
było m.in. posprzątanie zalegających tam 
śmieci. Jest to jedno z wielu działań, jakie 
nasza szkoła podjęła w celu ochrony środo-
wiska. Mieliśmy też okazję zobaczyć tam 
opracowaną i umieszczoną przez nas, tabli-

cę informacyjną, dotyczącą tego użytku eko-
logicznego. Dzięki wspólnej ciężkiej pracy, 
przyczyniliśmy się do zwiększenia świado-
mości ekologicznej. Uświadomiła nam to, jak 
ważne jest zachowanie czystości, szczegól-
nie na terenach chronionych. Wyrobiła także 
dobre praktyki, dzięki którym zbieranie zale-
gających śmieci może stać się pożytecznym 
nawykiem. Ciekawym doświadczeniem było 
zwiedzenie jaskini Towarnej, w której panują-
cy chłód dał nam chwilę wytchnienia. Tego 
typu inicjatywy są doskonałym sposobem na 
przekazywanie istotnych wartości, a także 
przypomnieniem o naszym ludzkim obo-
wiązku dbania o naturę.

Krzysztof Piwódzki kl. II a

W  XVIII  edycji ogólnopolskiego  kon-
kursu języka angielskiego FOX  wyróżnio-
nych wynikiem dobrym i bardzo dobrym zo-
stało 5 uczennic I LO: Klaudia Stanisz, Kin-
ga Rykała, Elżbieta Hutna, Natalia Cieślak 
i Klaudia Albrychiewicz. Konkurs ten orga-
nizowany jest pod patronatem naukowym 
Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz pod patronatem Mini-
stra Edukacji Narodowej. Cieszy się on co-
raz większym powodzeniem wśród 
uczniów, a liczba uczestników rośnie z roku 
na rok. 

Według naszych laureatek konkurs jest 
świetną okazją do pokazania swoich umie-
jętności wypracowanych przez lata i po-
równania się z rówieśnikami. Znajomość ję-
zyków jest niezbędnym elementem życia we 
współczesnym świecie. Aby uaktywnić 
uczniów w tym zakresie, uczniowie wzięli 
również udział w Olimpiadzie Wiedzy Achi-

medes Plus. Lingua Plus.  4 uczennice otrzy-
mały tytuł laureata IV  i III stopnia: Agnieszka 
Adamik, Wiktoria Tłoczek, Elżbieta Hutna 
oraz Julia Kuraś. 

Klasa I c i I a wraz z prof. Zofią Sandak-
-Bernat miała okazję uczestniczyć w zaję-

ciach doskonalących umiejętności posługi-
wania się językiem niemieckim. Tematyką 
lekcji poprowadzonej przez dr Małgorzatę 
Niemiec-Knaś z AJD w Częstochowie było 
„słuchanie ze zrozumieniem” („Hörverste-
hen”). Zadanie uczniów polegało na do-
kładnym wysłuchaniu tekstu piosenki i uzu-
pełnieniu brakujących słów. Uczennice Sło-
wackiego chętnie zabierały głos podczas 
zajęć, doskonaląc tym samym swoją znajo-
mość języka niemieckiego. Również w tym 
dniu w murach I LO na zajęciach p. K. Sta-
szewskiej zagościł przesympatyczny gość 
z Florydy - Katie. 22-letnia studentka spo-
tkała się z klasami 1a i 2b. Wraz z Julią Tro-
jak z klasy 2b poprowadziła warsztaty 

o kulturze USA. Uczniowie chętnie dzielili się 
swoją wiedzą o USA i nie bali się również za-
dawać pytań.  

Natalia Cieślak, Elżbieta Hutna,  
Kinga Rykała

Giovanni Falcone był włoskim sędzią 
śledczym, znanym z bezkompromisowej 
walki z mafią sycylijską. Na jego pamiątkę 
23 maja ustanowiono Dzień Wymiaru Spra-
wiedliwości. Z tej okazji uczniowie klasy IIa 
oraz koleżanki i koledzy z II LO im. Romual-
da Traugutta, dzięki uprzejmości Sądu Rejo-
nowego w Częstochowie, mogli uczestni-
czyć w symulowanej rozprawie sądowej. 
Scenariusz przygotowany był na podstawie 
autentycznej sprawy, ale nie był jego wier-
nym odtworzeniem - uczestnicy rozprawy 
mogli go modyfikować i zadecydować o wy-
roku, oczywiście w ramach możliwości 
prawnych.

Oskarżonym w sprawie był Robert Po-
wsinoga (w tej roli Kacper Ciepliński), a za-
rzut jaki na nim ciążył to stalking – uporczy-
we nękanie swojej byłej dziewczyny, do któ-
rej codziennie dzwonił, wysyłał SMS-y, stał 
pod jej domem. Trafne pytania kierowane do 
świadków i pozwanego zadecydowały o wy-
roku końcowym. Jak się okazało - oskarżony 
może dzwonił, ale rzadko, stał pod domem, 
ale w dość sporej odległości. W mowie koń-
cowej prokurator żądał uznania winy i kary 
pół roku więzienia. Natomiast obrońca (w tej 

roli Krzysztof Piwódzki) żądał uniewinnienia. 
Ostatecznie oskarżonego uniewinniono, co 
przewodniczący składu orzekającego uza-
sadnił przytaczając przepisy kodeksu postę-
powania karnego.

Bez wątpienia była to praktyczna lekcja 
prawa, z której wszyscy uczestnicy byli bar-
dzo zadowoleni. Jeszcze raz dziękujemy 
dyrektor Małgorzacie Kaim za zgłoszenie 
nas do tej inicjatywy oraz sędziom Sądu 

Rejonowego w Częstochowie: Małgorzacie 
Brzózce-Chamali – pomysłodawczyni tego 
wydarzenia,  zaangażowanej w przygoto-
wanie uczniów i Mateuszowi Matuszew-
skiemu – przygotowującemu młodzież. Po-
dziękowania należą się także uczniom z II 
LO imienia Romualda Traugutta, bez ich 
współpracy ta rozprawa z pewnością nie 
wypadłaby tak dobrze.

Laura Gęsikowska, klasa IIa

Uczniowie klasy If 
pod opieką profesor 
Joanny Tatarczyk 
wzięli udział w CZĘ-
STOCHOWSKIM 
EVEREŚCIE. Orga-
nizatorem tej akcji by-
ła między innymi fun-
dacja „Oczami Bra-
ta”, z którą współpra-
cujemy. Jako wolon-
tariusze od samego 
rana przygotowywali-
śmy trasę, którą na-
stępnie przeszliśmy, 
wspierając i pomaga-
jąc niepełnosprawnym. Zadaniem eventu 
było osiągniecie szczytów i celów oraz samej 
Złotej Góry – naszego częstochowskiego 
Everestu. Mogliśmy również wziąć udział w 
wykładzie motywacyjnym prowadzonym 

przez gościa specjalnego - Jaśka Melę, któ-
ry jest niezwykłym człowiekiem i przykładem 
na to, że nie wolno się poddawać. Akcja ta 
dała nam wiele niesamowitych wrażeń i już 
nie możemy doczekać się kolejnej edycji!

Karolina Jaksender kl.IF

Grupa włoska klasy IC, wybrała  się do 
Krakowa. Pierwszym przystankiem naszej 
wycieczki było Muzeum Narodowe, w któ-
rym między innymi zobaczyliśmy jeden 
z najpopularniejszych i najdroższych obra-
zów świata – „Damę z gronostajem” autor-
stwa Leonarda da Vinci.  

W siedzibie Stowarzyszenia Dante Ali-
ghieri przywitał nas przesympatyczny Włoch 
mieszkający i pracujący w Polsce – wykła-
dowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i pre-
zes Dante Alighieri, dr Luca Palmarini. Opo-
wiedział nam on o włoskich akcentach w kul-

turze polskiej oraz o Włochach, którzy zapro-
jektowali m.in. Kopułę Zygmuntowską na 
Wawelu, a także o tym dlaczego Kraków jest 
najbardziej włoskim miastem w Polsce. Cała 
prelekcja była naturalmente in italiano. 

Następnie udaliśmy się do kawiarenki 
i księgarni „Italicus” na wykład Guido Pari-
si’ego o swojej książce pt. „Attori e no” oraz 
o swojej twórczości, jako wykładowca i reży-
ser teatralny w Polsce. Jesteśmy pełni na-
dziei, że udamy się ponownie na tego typu 
wycieczkę przedmiotową!

Marek Gaudy, kl.I c

W roku szkolnym 2017/18 ponad 8 tysię-
cy uczniów z 900 szkół ponadgimnazjalnych 
zainicjowało swój autorski projekt społeczny 
w pierwszej praktycznej i zespołowej olim-
piadzie „Zwolnieni z Teorii”. Uczniowie zreali-
zowali łącznie prawie 300 projektów, które 
przyniosły korzyść ponad 2 mln Polaków. 
Były to prawdziwe kampanie społeczne, wy-
darzenia publiczne, zbiórki charytatywne czy 
projekty technologiczne. Z dumą informuje-
my, że I LO im. J. Słowackiego w Częstocho-
wie zostało wyróżnione w ogólnopolskim 
Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości 
pod patronatem Minister Edukacji Narodo-

wej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii! Nasza szkoła znalazła się na 
37. miejscu w rankingu ogólnopolskim, po-
śród 140 wyróżnionych szkół. Słowacki zajął 
5. miejsce w woj. śląskim i 1. miejsce w Czę-
stochowie. Nasi uczniowie świetnie poradzili 
sobie z zarządzaniem projektem, autopre-
zentacją i pracą w zespole. Kompetencje te 
są kluczowe, aby poradzić sobie na rynku 
pracy, prowadzić firmę, ale również rozwinąć 
zaangażowanie społeczne.  

Ranking dostępny na: https://ranking.
zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018
https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018


Rozmowa z Wójtem Gminy Poraj Łukaszem Stacherą  

W Gminie Poraj na każdego czeka prawdziwy  
zalew atrakcji

Redakcja: Zbliżają się kolejne Dni Gminy Poraj. Jakie 
atrakcje zostały przygotowane dla mieszkańców i gości?

Łukasz Stachera: Najbliższy weekend to będą trzy wy-
jątkowe dni dla mieszkańców Gminy Poraj i dla naszych 
Gości. Jak zwykle dołożyliśmy starań, by nad porajski Za-
lew ściągnąć gwiazdy sceny muzycznej. Piątek należeć 
będzie do klimatów szantowych. Zagra m.in. zespół 
„Atlantyda”. W  sobotę na scenie rozstawionej przy 
Ośrodku Sportów Wodnych i  Rekreacji w  Jastrzębiu za-
śpiewa dla nas gwiazda muzyki reggae – Kamil Bedna-
rek, a także Halina Benedyk i Marco Antonelli oraz Ma-
ciej Lipina w repertuarze „Dżem”. W niedzielę na scenie 
plenerowej wystąpią legendy polskiej muzyki rozrywko-
wej: Beata Kozidrak i Bajm, Kuba Sienkiewicz oraz Izabe-
la Trojanowska. Ich występy chcemy dedykować kilku 
pokoleniom, które wychowały się na ich muzyce.

Red: Ale Dni Gminy to nie tylko gwiazdy wielkiego forma-
tu, choć to one zapewne ściągną największe tłumy.

ŁS: Zgadza się. Gwiazdy zawsze przyciągają tłumy, ale 
lokalnie również mamy co pokazać, bo prócz gwiazd es-
trady, jak zwykle nasi lokalni, sprawdzeni wykonawcy: 
dzieci, młodzież i  dorośli, w  tym: zespół „Dzika Plaża”, 
„Jurajski Oddziała Bluesowy”, dziewczyny z  zespołu 
„Plus Minus”, zespół „Szalona Piątka Plus”, Jarek „Kra-
ken” Jura czy lokalne kapele.  To również wiele innych 
wrażeń, również sportowych.

Red: Panie wójcie, nieliczne grono oponentów uważa, że Dni 
Gminy to niepotrzebny wydatek z budżetu gminy. Te pienią-
dze, ich zdaniem, mogłyby pójść na dalszą rozbudowę infra-
struktury. 

ŁS: Szanowna pani redaktor, Gmina Poraj od ośmiu lat sku-
tecznie realizuje najpotrzebniejsze dla wszystkich, zarów-
no mieszkańców, jak i turystów inwestycje w wielu dziedzi-

nach, przy wydatnym wsparciu środków zewnętrznych, 
głównie unijnych. Ci, którzy krytykują, albo nie mają tej 
świadomości i wiedzy, albo robią to celowo, by obrzydzić 
dobre i skuteczne działania Gminy Poraj. Co najważniejsze, 
że wzorem lat poprzednich, od strony finansowej, Dni Gmi-
ny Poraj, imprezę która przez lata funkcjonowania stała się 
rozpoznawalną marką w regionie, silnie wsparli sponsorzy. 
A to oznacza, że mimo swoistej „nagonki bez trzymanki”, 
ze strony opozycji, nie zniechęcili się do wspierania kultury 
w Gminie Poraj, również po wylewanym na nas w Interne-
cie hejcie. To oznacza, że z Gminą Poraj warto współpraco-
wać. Bo Dni Gminy Poraj, to nie tylko finanse publiczne, to 
również ogromne wsparcie firm i instytucji, i to dzięki nim 
to przedsięwzięcie może mieć tak atrakcyjny program. Pa-
miętajmy o tym.

Red:...ale nadchodzące atrakcje kulturalne i  sportowe 
Gminy Poraj, to nie tylko Dni Gminy Poraj.

ŁS: Oczywiście, że nie. Za nami m.in. liczne majówki, Fe-
stiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego czy Jurajska 
Noc Kabaretowa. Przed nami lato pełne kulturalnych 
i sportowych atrakcji. Już na początku sierpnia (4-5) cze-
ka nas prawdziwy zalew folkloru, tego ludowego i rów-
nież miejskiego, bo przed nami „Folkloriada Jurajska” 
i Przegląd Kapel Podwórkowych, impreza która przez la-
ta zyskała sobie wierne grono miłośników naszego dzie-
dzictwa narodowego, jakim bez wątpienia jest muzyka 
ludowa, o czym często się zapomina ostatnio. 11 sierp-
nia tradycyjnie „Imieniny Hrabiny”, impreza z klimatem 
epoki międzywojennej, i wydarzeń związanych z hrabio-
stwem Raczyńskimi, z których hrabina Stefania była za-
łożycielką Żarek Letniska. Tydzień później 18 sierpnia 
serwujemy w Choroniu dla wszystkich lokalne potrawy – 
cimorajdy, prażuchy i kućmok oraz miód z naszych pa-
siek, na kolejnym święcie kulinarnym – „Chorońskie Pra-
żuchy”. A  później przed nami wydarzenia związane  
z 1 września i ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości 
wraz z gminnymi uroczystościami pod Pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Z wydarzeń sportowych za-
praszamy na: 14 lipca Regaty o Złota Szeklę Mariny Po-
raj, 4 sierpnia Memoriał S.Grzybowskiego w piłce nożnej, 
19 sierpnia III Zalew Biegaczy, 14 października Między-
narodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Poraj. 
Poza imprezami zapraszamy nad Zalew Porajski, tu za-
wsze dzieje się coś ciekawego, głównie na terenach gmi-
ny Poraj, które w  ostatnim czasie stały się własnością 
Gminy Poraj, i które aktualnie modernizujemy. Serdecz-
nie zapraszamy. W Poraju jak w raju. Na każdego czeka 
prawdziwy zalew atrakcji…

Red: Dziękujemy za rozmowę  
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Co wiemy o Poraju?
l Gmina została założona w 1920 roku. Wcześniej Poraj na-

leżał do Gminy Choroń.  Zarząd mieścił się w domu pry-
watnym. Co ciekawe, do 1927 roku gmina znajdowała się 
w  powiecie będzińskim, następnie  zawierciańskim.

l Gmina Poraj leży w północnej części   województwa ślą-
skiego, 15  km  na południe od  Częstochowy  oraz ok. 10 
km na wschód od  trasy szybkiego ruchu  Gdańsk  –  Łódź  
–  Częstochowa  –  Katowice  –  Cieszyn. 

l Pod względem geograficznym gmina znajduje się w obrę-
bie makroregionu  Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Przez te-
ren gminy przebiega  magistrala kolejowa Warszawa – Ka-
towice. 

l W gminie Poraj działa kilkanaście dużych zakładów produk-
cyjnych specjalizujących się w branżach: tekstylno-odzieżo-
wej, papierniczej, metalowej, budowlanej, szewskiej, spo-
żywczej, leśnej, przetwórstwa paszowego. W urzędzie gminy 
zarejestrowano ok. 800 podmiotów gospodarczych działa-
jących w zakresie usługowo-produkcyjno-handlowym.

Aktywny wypoczynek
Na pasjonatów dwóch kółek czekają w Gminie Poraj szlaki rowerowe,  zróżnicowane zarówno  

pod względem stopnia trudności, jak i oferowanego krajobrazu.

Turyści i mieszkańcy lubiący długie spacery, mogą skorzystać z kilku oznakowanych szlaków pieszych. 
Polecamy m.in.: 

n Szlak niebieski  – Dębowcówka – 15,5 km
 Częstochowa Kręciwilk – Korwinów – Dębowiec 

Leśniczówka – Pustkowie  Chorońskie – Choroń – Poraj 
PKP

n Szlak niebieski II  – Cisów - 28 km
 Poraj PKP – Jastrząb – Rosochacz – Koziegłowy – Huta 

Szklana Rezerwat „Cisy”  

n Szlak niebieski III – Hutnictwa – 70 km
 Myszków PKP – Mrzygłód – Poręba – Huta Stara – 

Pińczyce – rezerwat Cisy w  Hucie Szklanej – Rzeniszów 
Łazy – Koziegłówki – Koziegłowy – Rosochacz – Gęzyn 
– Jastrząb  – Poraj

n Szlak żółty  – Przełomu Warty – 31,5 km
 Częstochowa Kręciwilk – Słowik – Korwinów – 

Zawodzie – Dębowiec – Olsztyn  – Kusięta – Brzyszów - 
Mstów

n Szlak żółty II – Edukacyjnych Zagród 
Agroturystycznych – 29 km

 Poraj PKP – Choroń – Zaborze – Suliszowice – Jaroszów 
– Przybynów – Ostrów –  Masłońskie PKP  

n Szlak zielony  – okrężny wokół Zalewu Porajskiego  
– 43,4 km

 Poraj PKP – Choroń – Zaborze – Przybynów – Żarki 
Letnisko – Podkuźnica  – Gęzyn – Jastrząb – Poraj PKP

n Szlak czarny  – Zamków - 83 km
 Myszków Światowit PKP – Góra Włodowska – 

Rzędkowice – Podlesice – Hucisko  – Bobolice – Mirów – 
Łutowiec – Moczydła – Podgaj – Czatachowa 
– Przewodziszowice – Żarki – Żarki Letnisko – Lgota 
Mokrzesz – Koziegłowy – rezerwat Cisy w  Hucie 
Szklanej – Pińczyce – Siewierz  

n Szlak czerwony  – Poraj-Morsko – 46 km
 Poraj PKP – Choroń – Przybynów – Żarki Letnisko  

– Nowa Wieś Żarecka –  Myszków PKP  – Ciszówka  
– ul. Piękna – Gruchla – Kręciwilk – Nierada  
– Las Rudnicki –  Włodowice - Morsko

Województwo – śląskie
Powiat – myszkowski
Wójt – Łukasz Stachera
Powierzchnia – 58,53 km?
Populacja (30.06.2016) 
l liczba ludności – 10 928 
l gęstość – 191,5 os./km?
Nr kierunkowy – 34
Tablice rejestracyjne – SMY
Adres urzędu: ul. Jasna 21,  

42-360 Poraj

Sołectwa: 
l Choroń, 
l Dębowiec, 
l Gęzyn, 
l Jastrząb, 
l Kuźnica Stara, 
l Masłońskie, 
l Poraj, 
l Żarki-Letnisko.

n Szlak żółty  – Zamonitu – 71,5 km
 Poraj PKP – Zaborze – Suliszowice – Złoty Potok – 

Rezerwat przyrody Parkowe  – Ludwinów – Moczydło – 
Niegowa – Bobolice – Zdów – Rezerwat przyrody Góra  
Zborów  – Kroczyce – Siamoszyce – Giebło – Podzamcze 
– Hutki-Kanki – Niegowonice  

n Szlak żółty żarecki  – 29 km
 Woźniki – Koziegłowy – Nowa Kuźnica – Oczko – Lgota 

Nadwarcie – Żarki  Letnisko  – Koza - Żarki – Leśniów - 
Przewodziszowice

n Szlak zielony „Choroński”  – 11,7 km
 Jastrząb (Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe „Poraj”) 

– Poraj – Choroń –  Dębowiec – Biskupice  

n Szlak czarny – im. Barbary Rychlik  – 30,2 km  
 Korwinów PKP – Olsztyn – Rezerwat Sokole Góry  

– Biskupice – Skrobaczowizna  – Masłońskie – Poraj  
– Jastrząb (parking przy Centrum   
Konferencyjno-Szkoleniowym „Poraj”)

n Szlak Brandysa  –25,4 km
 Masłońskie – Podkuźnica (kładka) - Kuźnica wzdłuż linii 

brzegowej zbiornika  - Jastrząb (Ośrodek Marina Poraj)  
– Poraj tama na zbiorniku  – Poraj ul. Okulickiego,  
ul. Jasna, ul. Górnicza, ul. Armii Krajowej, rondo  w Poraju,  
ul. Mickiewicza, ul. Zielona, ul. Sosnowa   
– dalej drogą leśną w kierunku Ordon (Sucha Woda)  
– Masłoniowizna – Zaborze – Przybynów – Jaroszów  
– Zawada

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_będziński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_zawierciański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_śląskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_śląskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Częstochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_GP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdańsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łódź
https://pl.wikipedia.org/wiki/Częstochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyżyna_Śląsko-Krakowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_1
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Zalew w Poraju

Odpoczynek nad wodą
To, co najbardziej przyciąga tu-

rystów do Poraja to zalew na rze-
ce Warcie. Jest to największy 
zbiornik wodny w  regionie czę-
stochowskim. 

Odpoczynek i aktywność
Zbiornik zaporowy   na rzece   

Warta   utworzony został w  1978 
roku przez spiętrzenie wód rzecz-
nych zaporą w   Poraju. Głównym 
celem powstałego wówczas zbior-
nika było stworzenie rezerwuaru 
wody dla Huty Częstochowa. Jest 
to jeden z  największych sztucz-
nych zbiorników wodnych w  na-
szym kraju. Jego powierzchnia wy-
nosi 5,5 km². Linia brzegowa ma 
długości ok. 15 km. Głębokość 
maksymalna wynosi 13 metrów, 
średnia – 3,9 m, a wskaźnik głębo-
kościowy osiąga 0,3. Wokół zbior-
nika znajduje się wiele ośrodków 
rekreacyjnych. Najbardziej znane, 
oprócz w  Poraju, znajdziemy 
w  miejscowościach Masłońskie 
i Jastrząb. Zalew to idealne miejsce 
na weekendowy wypoczynek na 
plaży. Szczególnie atrakcyjny jest 
lewy, naturalny brzeg o łagodnym 
spadku w kierunku wody i z frag-

mentami piaszczystego podłoża, 
chętnie wykorzystywanego jako 
plaże dla letników. Poza tym to raj 
dla wędkarzy i  miłośników spor-
tów wodnych oraz doskonała ba-
za wypadowa na jurajskie wy-
cieczki po zamkach, skałkach i ja-
skiniach.

Ciekawostką jest też fakt, że na 
zalewie (w Kuźnicy Starej) znajduje 
się tak zwana Ptasia Wyspa, na 

której nieustannie zbierają się ty-
siące ptaków.

Nie tylko w Poraju
Osoby uwielbiające wypoczynek 

nad wodą powinny udać się do Ża-
rek Letnisko. Funkcjonuje tam bo-
wiem basen kąpielowy na rzece 
Czarka. Wstęp, na obiekt strzeżony 
przez ratowników WOPR, jest bez-
płatny. Ratownicy czuwają od go-
dziny 10.00 do 18.00. Temperatura 
wody jest stale monitorowana.

Rokrocznie w sezonie, gdy panuje 
sprzyjająca aura, plaża nad basenem 
jest dosłownie oblegana, a  pobliski 
parking zapełniają samochody z re-
jestracjami z miast z całej Aglomera-
cji Śląskiej, Zagłębia i Częstochowy.

Obiekt posiada zaplecze socjalne 
z bezpłatnymi przebieralniami, toa-
letami i prysznicami, w których cie-
pła woda pochodzi z kolektorów sło-
necznych zamontowanych na da-
chu budynku. W wodzie wydzielone 
są odrębne strefy do pływania dla 
dorosłych i  dla dzieci. Otwarte jest 
również przejście z basenu na siłow-
nię zewnętrzną oraz plac zabaw.

Przed sezonem przeprowadzono 
prace konserwacyjne, m.in. wy-

czyszczona została niecka basenu, 
skoszona trawa, wykonywane zo-
stały niezbędne drobne remonty 
i  naprawy. Teren wokół zbiornika 
jest zagospodarowany. Poza tym 
do dyspozycji mamy też boisko do 
gry w piłkę plażową oraz miejsce do 
zabaw dla dzieci. Wzdłuż północnej 
części zbiornika zlokalizowane są 
trakty piesze z  ławkami parkowy-
mi. Obiekt jest ogrodzony i w pełni 

amury, tołpygi, miętusy, jazie, oko-
nie, pstrągi, płocie i kiełbie. 

Zbiornikiem zajmuje się Okręg 
PZW w Częstochowie. To również on 
odpowiada za jego zarybianie. Z sza-

cunków wynika, że corocznie miejsce 
to odwiedza około 4000 wędkarzy. 
W efekcie całkowity odłów przekra-
cza rocznie 20 ton ryb!
 oprac. kg

bezpieczny. W  bliskim sąsiedztwie 
znajdują się sklepy spożywcze oraz 
bary, pizzerie i lodziarnia.

Królestwo ryb
W zbiorniku w Poraju i jego bez-

pośredniej zlewni stwierdzono co 
najmniej 15 gatunków ryb.

Pierwotnie zbiornik był dosko-
nałym łowiskiem drapieżników ty-
pu szczupak i okoń, jednak – głów-
nie przez zaniknięcie roślinności – 
wiele z nich ustąpiło miejsca swoim 
następcom. Dominującym drapież-
nikiem stał się sandacz, natomiast 
ryby spokojnego żeru zdominował 
leszcz. Niewielki partie dna poro-
śnięte roślinnością stanowią ostoje 
dla lina, karasia i karpia. Oczywiście 
wciąż zdarzają się też drapieżniki – 
szczupak, sum i węgorz. 

Główna misa zbiornika to króle-
stwo sandacza i  leszcza, jednak ze 
względu na urozmaicenia dna, 
w  postaci resztek karczowanego 
lasu, dawnego koryta Warty oraz 
pozostałe po budowie elementy 
konstrukcyjne i  naniesione przez 
powodzie kłody, można spotkać się 
z  obecnością zupełnie nie pasują-
cych do danego miejsca gatunków. 
Poza tym w  zbiorniku są jeszcze 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_zaporowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poraj_(wie?l
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Co warto zobaczyć?
Zalew Porajski to nie jedyna 

atrakcja turystyczna gminy Poraj. 
Zarówno w samej miejscowości, 
jak i w jej okolicach jest wiele cie-
kawych i niezwykłych, a nie za-
wsze dobrze znanych miejsc. 
Przeczytajcie, co warto zobaczyć.

PORAJ
Izba Pamięci Gminy Poraj, znaj-

dująca się w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury im. J. Gniatkow-
skiego, poświęcona jest lokalnemu 
kolejnictwu i kopalnictwu rud żela-
za. Znajdziemy tam więc eksponaty 
poświęcone górnictwu, m.in.: lam-
py karbidowe, zabytkowe hełmy 
tekstolitowe i skórzane, bardy gór-
nicze, kilof sztygarski, laskę dozor-
cy, świder górniczy, mundury galo-
we i ubrania robocze górników, a 
nawet kawałki rud żelaza oraz bryły 
soli. Ponadto liczne okazy dotyczą 
kolejnictwa. Są to: czapki zawia-
dowcy, lampy sygnalizacyjne, ręcz-
ny kasownik biletowy, dalekopis te-
legraficzny, telefon Western Union, 
aparat monterski polowy i wiele in-
nych ciekawych przedmiotów. 
Oprócz wymienionych obiektów w 
Izbie Pamięci znajdują się liczne 
zdjęcia, reprodukcje, dokumenty 
oraz literatura fachowa i codzienna, 
opisujące tamten okres. Eksponaty, 
częściowo udostępnione przez 
okoliczne instytucje kulturalne, a 
także podarowane i wypożyczone 
od osób prywatnych, są niezmier-
nie ciekawe i ukazują bogatą histo-
rię regionu, będąc wspaniałym 
świadectwem przeszłości.

n JASTRZĄB – Pola górnicze
W sołectwie Jastrząb należącym 

do gminy Poraj możemy spotkać 
niezwykle urzekające pola górnicze, 
które tworzą niecodzienny klimat i 
nadają barwnego wyrazu tej miej-
scowości. Są doskonałym miejscem 
wypoczynku, relaksu i spacerów dla 
okolicznych mieszkańców .

Pola górnicze istniały w latach 
1901 – 1918. Podlegały Przedsię-
biorstwu Akcyjnemu Bernard Hant-
ke. Utworzono je na nadaniach gór-
niczych w ówczesnym majątku Pio-
trowo. Rudę żelaza wydobywano w 
kopalniach duklowych (wieloszybi-
kowych) na 34 polach górniczych w 
trójkącie między Jastrzębiem, Ka-
mienicą Polska i Osinami. Nad 
rzeczką Czarką funkcjonowały ko-
palnie głębinowe „Piotr” i „Józef”, 
dziś na ich miejscach istnieją dwa 
przysiółki o nazwie Kopalnia. Pozo-
stałością dawnej działalności gór-

niczej są dziś pokopalniane hałdy, 
zarośnięte i częściowo rozplanto-
wane. 

n CHOROŃ – kamieniołomy
Kamieniołomy należały do ma-

jątku dworskiego i były eksploato-
wane do lat 50. ubiegłego wieku. 
Wtedy uruchomiono także – co 
prawda na krótko - wapiennik, w 
którym wypalano wapno. Za go-
ścińcem znajdują się odsłonięcia po 
kamieniołomach Gawrona, a ok. 
0,5 km w kierunku zachodnim wy-
eksploatowane kamieniołomy Ko-
niecznego. We wszystkich choroń-
skich kamieniołomach i łomikach 
można poszukać z dobrym skut-
kiem skamielin: amonitów, ryncho-
nelli i belemnitów. 

n   CHOROŃ -   Kościół p.w. Św.  
Jana Chrzciciela

W 1595 roku w Choroniu była 
murowana kaplica. W jej miejscu w 
1657 roku wzniesiono kościół św. 
Jana Chrzciciela. Był on kilkakrotnie 
rozbudowywany i modernizowany. 

Podczas   agresji niemieckiej na 
Polskę  w 1939 roku, 3 września do-
szło w pobliżu świątyni do krwa-
wych walk, w których wziął udział   
74 Górnośląski Pułk Piechoty  z  Lu-
blińca. Pomnik, upamiętniający 105 
poległych polskich żołnierzy, znaj-
duje się w pobliskim  Dębowcu.

Sylwetka kościoła pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela, dzięki 
położeniu na sporej wyniosłości, 
jest widoczna z wielu odległych 
miejsc  Jury. 

Kościół został wpisany do woje-
wódzkiego rejestru zabytków. Jest 
ogólnodostępny, ale najlepiej zwie-
dzać go w godzinach porannych lub 
popołudniowych, przed lub po od-
prawianą tutaj codziennie mszą św. 
oraz w niedziele i święta. Najładniej-
szymi elementami chorońskiego ko-
ścioła są dwa portale  renesansowe.

Droga biegnąca przy kościele ze 
względu na położenie na grzbiecie 
najdalej na zachód wysuniętego 
wzgórza w tej okolicy stanowi dosko-
nały punkt widokowy na  Obniżenie 
Górnej Warty   z   Zalewem w Poraju, 
okolice  Biskupic  i  Sokolich Gór.

n ŻARKI LETNISKO –  Drewnia-
ne wille letniskowe w  stylu wit-
kiewiczowskim z  lat 20-tych XX w. 
-   ul. PCK, Cicha, Długa, Zielona i  
Kąpielowa

Budowa willi w modnym wtedy 
stylu witkiewiczowskim rozpoczę-
ła się na początku lat trzydzie-

PIĄTEK-NIEDZIELA, 13-15 LIPCA 2018 13.

stych, kiedy na zlecenie hrabiny 
Stefanii Raczyńskiej, geodeta 
Władysław Zygierewicz opracował 
kompleksowy plan zagospodaro-
wania miasta – ogrodu Żarki.Re-
alizacją budowy zajął się pełno-
mocnik hrabiostwa Raczyńskich 
Jan Brylski, który przybył do Żarek 
1 maja 1932 roku. Nabywcami 
działek i budowniczymi willi byli 
głównie bogaci właściciele fabryk i 
kupcy z pobliskiej Częstochowy i 
miast Zagłębia Dąbrowskiego. 
Najdroższe były działki w pobliżu 
przystanku kolejowego (dzisiejsza 
ulica PCK, toteż w tym rejonie za-
chowało się ich najwięcej, w więk-
szości drewnianych). Dodatkową 
atrakcyjność lokalizacji willi pod-
niosła pobliska kawiarnia państwa 
Wandy i Michała Kulików oraz ką-
pielisko leśne na Czarce.

n ŻARKI LETNISKO -   Stary młyn 
wodny ze sprawną do dzisiaj turbiną 
wodną firmy Siemens pochodzącą z  
I dekady XX w. ul. Ogrodowa

Muzeum Dawnych Rzemiosł 
mieści się w blisko stuletnim młynie 

elektrycznym. Obiekt został prze-
kształcony w muzeum interaktyw-
ne – rodzaj parku technicznego. 
Zwiedzający Stary Młyn wyruszają 
w pasjonującą podróż   w czasie. W 
jej trakcie poznają historię pięciu 
głównych rzemiosł obecnych od 
wieków w Żarkach: młynarstwa, 
piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i 
kołodziejstwa. Całość uzupełnia 
prezentacja losów miasteczka 
wzbogacona wątkami handlu. Każ-
dy kolejny element ekspozycji to 
krok w głąb historii – tajemniczej i 
fascynującej opowieści o miej-
scach, przedmiotach i ludziach, 
przez wieki stanowiących funda-
ment istnienia Żarek.

Stary Młyn to miejsce gdzie no-
woczesność łączy się z tradycją, a 
zabawa z nauką. Elementy ekspo-
zycji pozwalają na: dotykanie, za-
glądanie,   sprawdzanie, wąchanie   
itd.  Zwiedzający mogą  samodziel-
nie wykonywać drobne prace zwią-
zane z rzemiosłami, zarówno pod-
czas zwiedzania ekspozycji jak i 
podczas zajęć warsztatowych. To 
jedyne takie miejsce na Jurze!

n ŻARKI LETNISKO –  Obserwa-
torium Słońca. Prywatne Sło-
neczne Obserwatorium Astrono-
miczne zbudowane przez Wacła-
wa Szymańskiego w latach 1964-
1974 znajduje się na prywatnej 
posesji przy ulicy Kopernika (za 
szkołą). Ma postać rotundy o wy-
sokości 6m. Skryte jest w otacza-
jącym lesie i służy prowadzeniu 
obserwacji zachowań Słońca. 

Obserwatorium zamieszcza 
komunikaty o stanie aktywności 
Słońca na stronie internetowej 
Towarzystwa Obserwatorów Słoń-
ca, które utrzymuje kontakty z ob-
serwatorami i współpracownika-
mi z Nowej Zelandii, Niemiec, Au-
stralii, Japonii, Boliwii, Norwegii, a 
także współpracuje z ośrodkami 
uniwersyteckimi w Krakowie, 
Wrocławiu i Toruniu. 

W obserwatorium organizowa-
ne są doroczne Zjazdy Obserwa-
torów Słońca. Co prawda placów-
ka nie jest dostępna do zwiedza-
nia, ale służy młodzieży szkolnej 
jako obiekt dydaktyczny.

  oprac. kg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrześniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrześniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/74_Górnośląski_Pułk_Piechoty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubliniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubliniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dębowiec_(powiat_myszkowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyżyna_Krakowsko-Częstochowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obniżenie_Górnej_Warty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obniżenie_Górnej_Warty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Porajskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupice_(powiat_częstochowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sokole_Góry_(województwo_śląskie)
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Spokój, ciszę, piękno przyrody chłonąć można w alei li-
powej, biegnącej w pobliżu dawnego zespołu dworskiego 
w  Choroniu, od ul. Partyzantów do ul. Częstochowskiej. 
W  jej ciągu rośnie kilkanaście lip, pochodzących jeszcze 
z  XVII w. Aleja prezentuje się szczególnie pięknie wiosną 
i jesienią, a w okresie letnim tworzy naturalny szpaler. 

Niezwykły szpaler drzew
Aleja Lipowa - Choroń to niezwykły i jedyny w swoim ro-

dzaju szpaler drzew lipowych o łącznej długości 570 m. Od 
1993 r. jest własnością Gminy Poraj, a  Rozporządzeniem 
Wojewody Częstochowskiego została uznana za pomnik 
przyrody. Liczyła wówczas 29 sztuk wiekowych lip, w tym 
18 szt. lipy drobnolistnej i  11 szt. lipy szerokolistnej. 
W  1999 r., a  następnie w  2006 r. dosadzono nowe lipki 

w miejsce ubytków (z tego rośnie obecnie ok. 35 młodych 
drzew).

Stan obecny
W sumie obecnie Aleja Lipowa - Choroń obejmuje 130 

starych i młodych drzew. Hipotezę o XVII-wiecznych po-
czątkach Alei Lipowej i dworu potwierdzają dendrolodzy, 
oceniając wiek ocalałych drzew na około 230 lat.

Niepowtarzalny klimat
Aleja Lipowa - Choroń prezentuje się szczególnie pięk-

nie wiosną i jesienią, a w okresie letnim tworzy naturalny 
szpaler. To w tym miejscu doznać można w najczulszy spo-
sób dobroczynnego wpływu przyrody na ludzką psychikę. 
Dobrze jest się wyrwać od zgiełku miasta i odpocząć w ci-
szy lipowych chorońskich konarów. zdj. UG Poraj



Olsztyn jest jedyny w swoim rodzaju
Katarzyna Gwara: Olsztyn, jak i jego najbliższe otocze-
nie ma turystom wiele do zaoferowania...

Tomasz Kucharski: Rzeczywiście Olsztyn jest jedyny w swoim 
rodzaju. Ma niesamowite krajobrazy – oprócz ruin zamku - 
wspaniałe rezerwaty przyrody. W rezerwacie Sokole Góry na 
przykład znajdziemy ponad 200 hektarów buczyny, takiej samej 
jak w Wolińskim Parku Narodowym. Poza tym to doskonałe 
miejsce do aktywnego spędzania czasu – można spacerować, 
czy jeździć na rowerze. Tereny są tak rozległe, że nigdzie nie ma 
tłumów. Można więc pobyć z przyrodą sam na sam. Warto przy 
okazji każdej wycieczki wybierać inne szlaki. Jako ciekawostkę 
dodam, że... jedynie w Olsztynie sosny mają taki kształt i jedy-
nie w Olsztynie sosny maja taki zapach … Niedowiarków zapra-
szam do przekonania się o tym na własnej skórze...

KG: Co robić jest również w samym Olsztynie.
TK: Staramy się, aby w każdy weekend w Olsztynie odbywała 
się atrakcyjna – nie tylko dla turystów, ale i dla samych miesz-
kańców – impreza. W ramach akcji Letnie Duety zapraszamy 
na wyjątkowe koncerty. 15 lipca odbędą się Targi Rowerowe. 
Wystawione zostaną   jednoślady elektryczne, szosowe, gór-
skie i   turystyczne -   dla amatorów oraz dla wyczynowców.   
Będzie też można zobaczyć między innymi pokazy starych ro-
werów. Finał imprezy zwieńczą przeboje muzyki filmowej 
w wykonaniu Krzysztofa  Dryndy, któremu akompaniował bę-
dzie Michał Rorat. Zapraszamy na rynek na godz.18 w nie-
dzielę. Wkrótce obędą się też Mistrzostwa Polski w Lotach Ba-
lonami i trzecia edycja Festiwalu Sztuki i Wina. W sumie przy-
jedzie do nas kilkudziesięciu wystawców, którzy zaprezentują 
produkowane przez siebie trunki. Odbędą się też wykłady 
serwowania wina i kojarzeniu go z potrawami. I w tym przy-
padku nie zabraknie atrakcji dla fanów muzyki - w sobotę na 
naszej scenie wystąpi zespół Five O’Clock, a w niedzielę Raz, 
Dwa, Trzy. W sierpniu natomiast czeka nas tradycyjny pokaz 
rycerski. Poza tym staramy się też, aby mieszkańcy i turyści 
chętnie spędzali czas na rynku. Z tego też powodu przygoto-
wujemy specjalne wystawy. Aktualnie można oglądać rzeźby 
Michała Batkiewicza, krakowskiego artysty. Ekspozycja „Ironia 
Siedmiu Dni” składa się z czternastu postaci ludzkich, siedmiu 
kobiet i siedmiu mężczyzn. Wszystkie figury są jednolicie od-
lane, nagie i zdają się bezmyślnie patrzeć w przestrzeń... Pod 
koniec lipca ich miejsce zajmą kilkumetrowe anioły – również 
wykonane przez Michała Batkiewicza.

KG: Wkrótce pojawi się również atrakcyjna propozycja 
dla cyklistów. Olsztyn łączy się przecież z Częstocho-
wą ścieżką rowerową. 

TK: Rozstrzygnęliśmy przetarg, wybraliśmy wykonawcę i je-
steśmy w przeddzień wbicia pierwszej łopaty. W ramach in-

westycji powstanie 2,5 kilometrowy odcinek od Odrzykonia 
do centrum Olsztyna. Pochłonie ona ponad 2 miliony zło-
tych. Zdecydowana większość prac powinna zostać zrealizo-
wana jeszcze w tym roku. Ta inicjatywa jest niezwykle po-
trzebna. Bardzo nam zależy na turystach, którzy przyjeżdża-
ją do Olsztyna. Znakomitą większość z nich stanowią właśnie 
mieszkańcy Częstochowy. Dzięki połączeniu ścieżek rowero-
wych może ich być znacznie więcej. Poza tym poprawi się 
również bezpieczeństwo cyklistów oraz komfort dojazdu do 
Olsztyna. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości uda nam się 
uruchomić stacje wypożyczania rowerów – chcielibyśmy, 
aby funkcjonowała ona na tej samej aplikacji, co w Często-
chowie. Dzięki temu możliwość przemieszczania się byłaby 
jeszcze większa. Prowadziliśmy już wstępne rozmowy z fir-
mą NextBike. Mamy świadomość, że nasza sieć rowerowa 
jest zdecydowanie za krótka, dlatego staramy się ją systema-
tycznie rozbudowywać. Lada moment zostanie ogłoszony 
przetarg na kontynuację budowy chodnika i ścieżki rowero-
wej w Przymiłowicach. Prace rozpoczną się w tym roku, a za-
kończą w przyszłym. W tej chwili powstaje też koncepcja 
ścieżki rowerowej w Zrębicach w kierunku Janowa i w kie-
runku Żarek. Równocześnie projektowany jest nowy wodo-

ciąg. Poza tym chcielibyśmy też wybudować ścieżkę w kie-
runku Poraja. Prace projektowe powinny rozpocząć się 
w przyszłym roku.

KG: Część inwestycji realizowanych jest dzięki środ-
kom zewnętrznym. Dzięki sprawnemu zarządzaniu 
Olsztyn plasuje się bardzo wysoko w  ogólnopol-
skich rankingach. Nie tak dawno zajęliście wysoką 
pozycję w  najnowszym prestiżowym    Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego, przygoto-
wanym przez ekspertów z  Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie.

TK: Nasza gmina nie jest bogata. Mamy stosunkowo niewiele 
powierzchni pod działalność gospodarczą, a to przecież ona 

przynosi dochody w postaci podatku od nieruchomości. Dla-
tego też na wiele inwestycji pozyskujemy środki zewnętrzne. 
Oczywiście trzeba też mieć własny budżet, aby dokładać do 
tych inwestycji. W tym roku wydajemy ogromne - jak na ska-
lę naszych możliwości – pieniądze na inwestycje. W sumie 
jest to 18 mln złotych. Budujemy dwie kanalizacje – w Przymi-
łowicach i Skrajnicy. Te inwestycje w sumie pochłoną około 9 
mln złotych. Robimy też remont kapitalny drogi między Przy-
miłowicami, a Turowem. Budujemy dwie drogi pod samym 
zamkiem – ulicę Kacpra Karlińskiego i Botaniczną. Rozpoczy-
namy i kończymy pierwszy etap budowy chodnika w Kusię-
tach. Kończymy remont budynku w Przymiłowicach, w który 
znajduje się m.in. przedszkole, OSP, świetlica. Na zewnątrz 
jest boisko. Przy tej okazji powstanie też parking w Przymiło-
wicach. Poza tym realizujemy trzy boiska ze sztuczną na-
wierzchnią: w Zrębicach, Biskupicach i Turowie.. Niedawno 
zakończyliśmy budowę bieżni, która powstała wokół stadionu 
w Olsztynie. Staramy się też poprawić bezpieczeństwo w na-
szym regionie. Stąd też spore nakłady finansowe na Ochotni-
cze Straże Pożarne. Rok temu współfinansowaliśmy dla jed-
nostki z Przymiłowic używany samochód. W tym roku nato-
miast kupujemy nowy pojazd dla jednostki w Olsztynie. Bę-
dzie on gotowy na przełomie sierpnia i września. Oczywiście 
jego zakup nie byłby możliwy, gdyby nie duże wsparcie ślą-
skiego Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym rozpoczynają się 
prace na zamku – zabezpieczające i odtwarzające pewne frag-
menty ruin. W tej chwili na miejscu są już archeolodzy. Prace 
zostaną sfinansowane również ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego, które pozyskała Fundacja Wspólnoty Gruntowej, 
właściciel ruin. W sumie na ten cel przeznaczonych zostanie 
ok. 8 milionów złotych. To najwyższy czas, aby ten obiekt zo-
stał wykorzystany we właściwy sposób.

KG: Dziękujemy za rozmowę życząc dalszego rozwoju.
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Symbolem Olsztyna są anioły. Dlaczego? 
Łatwo to wyjaśnić. Przy kościele w Olsztynie 
istniały swego czasu trzy bractwa w tym Brac-
two Aniołów Stróżów, szerzone przez pauli-
nów z klasztoru jasnogórskiego. To właśnie 
bractwo miało największe zasługi na polu kul-
tu anielskiego. Wiele anielskich symboli zdobi 
ściany kościoła, a jedna z kaplic jest kaplicą 
Świętych Aniołów.

Kultywując „anielską” tradycję, pan Jan We-
wiór stworzył postać anioła olsztyńskiego, a 
dzieła jego towarzyszą mieszkańcom Olsztyna 
w różnych okolicznościach. Poza tym są unika-
towym prezentem dla znajomych, niecodzien-

ną pamiątką z wycieczki do Olsztyna lub wy-
walczoną w jakiejś trudnej konkurencji nagro-
dą. Jedne kolorowe, inne świeżo wystrugane, 

pachnące jeszcze lasem. Są takie, które przy-
pominają swym kształtem aniołki krakowskie - 
małe, pękate, w szerokich sukniach. Inne - 
smukłe, z poważnymi twarzami i skrzydłami 
ważki - to postać anielska w wyobrażeniu arty-
sty Jana Wewióra. Wszystkie anioły niosą ze 
sobą radość i śpiew, a ich charakterystycznym 
elementem jest instrument muzyczny, który 
zwykle trzymają w dłoniach. Znajdziemy je 

również w jednej z najbardziej znanych atrak-
cji turystycznych Olsztyna – w szopce. Olsztyń-
skie anioły coraz częściej są natchnieniem ar-
tystów związanych z lokalną ziemią.

Co ciekawe, w kościele olsztyńskim jest nie-
zwykły obraz, na którym, jak głosi legenda, 
Anioł słynący z nieziemskiej urody odbił wła-
sne oblicze.

zdj. UG Olsztyn, Szymon Wewiór

Olsztyńskie anioły



Co wiemy o Olsztynie?
Gmina Olsztyn  położona jest na 

Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
od południowego wschodu grani-
cząc z Częstochową. Bezpośrednio 
przez jej teren przebiega droga 
krajowa nr 46 oraz szlak kolejowy 
Kielce - Częstochowa. Obejmuje 
obszar o powierzchni 10913 ha. 
i zamieszkuje ją 7650 mieszkań-
ców. Leży ona w granicach Parku 
Krajobrazowego i jego otuliny. Na 
terenie gminy znajdują się rezer-
waty „Zielona Góra” i „Sokole Gó-
ry”.
l W jedenastu sołectwach zajmu-
jących obszar o powierzchni 10 913 
ha zamieszkuje ok. 8 tysięcy osób.
l Pierwsze wzmianki o Olsztynie 
pochodzą z początku XIV w. i   od-
noszą się do istniejącego pod Przy-
miłowicami zamku. Wkrótce w są-
siedztwie warowni powstała osada 
zamkowa o charakterze podgro-
dzia, zwana Olsztynkiem (nazwa 
nadana przez Pawła Odrowąża), 
która w 1488 r. otrzymała prawa 
miejskie z rąk Kazimierza Jagielloń-
czyka.
l Ważnym momentem w historii 
Olsztyna było nadanie w 1532 r. 
prawa do jarmarków i targów, co 
wpłynęło na jego dalszy rozwój. 
Rozbudowa miasta została jednak 
przerwana, najpierw przez najazd 
wojsk Maximilliana Habsburga 
w 1587 r., a niecały wiek później 
wojsk szwedzkich.
l Pożar w 1719 roku przyniósł cał-
kowite zniszczenie okolicy, a Olsz-
tyn pomimo statusu miasta kró-
lewskiego stał się w rzeczywistości 
osadą rolniczą. Jednak dopiero 
ukaz carski z 1870 r. formalnie po-
zbawił Olsztyn praw miejskich.
l To jeden z najbardziej malowni-
czych zakątków Jury. Istniejące 
wartości środowiska przyrodnicze-
go, na które składają się elementy 
przyrody nieożywionej oraz różno-
rodność życia biologicznego i rzad-
kich gatunków roślin (głównie en-
demicznej przytulii olsztyńskiej, 
warzuchy polskiej, kłokoczki połu-
dniowej oraz roślin reliktowych np. 
skalnicy gronkowej) objęte są 
ochroną w ramach Parku Krajobra-
zowego „Orlich Gniazd”.  

l Największą atrakcją turystyczną 
okolicy są ruiny zamku, którego po-
wstanie datuje się na początek XIV 
w. W Olsztynie po dzień dzisiejszy 
zachował się zabytkowy układ ulic, 
z częściowo drewnianą zabudową.
l W Olsztynie odbywają liczne 
imprezy rekreacyjno-sportowe 
i kulturalne organizowane cyklicz-
nie jak Turniej Rycerski, Gminny 
Marszobieg, Przegląd Artystycznej 
Twórczości Abstynenckiej „Zam-
czysko” itp. Tradycyjnie częstym ce-
lem wycieczek pieszych i rowero-
wych są leżące na terenie gminy 
Sokole Góry.

SZLAKI TURYSTYCZNE
n Nordic Walking  

– Trasa Krajobrazów Jurajskich
Trasę zaprojektowano w formie 

pętli, z początkiem i końcem na 
rynku w Olsztynie. Pozwala ona tu-
ryście na odwiedzanie najważniej-
szych atrakcji turystycznych Olszty-
na; kamieniołomu Kielniki, Soko-
lich Gór, góry Biakło, Lipówek oraz 
zamku książęcego. Część trasy, 
w tym cały odcinek znajdujący się 
na terenie rezerwatu przyrody „So-
kole Góry” poprowadzono wzdłuż 
istniejących znakowanych tras tu-
rystycznych. Całkowita długość tra-
sy - 8,57 km. Warto wspomnieć, że 
trasa łączy się z istniejącą siecią 
szlaków turystycznych, umożliwia-
jąc turyście - zamiast powrotu do 
Olsztyna - dojście do Biskupic szla-
kiem czarnym oraz do Zrębic szla-
kiem czerwonym.  

n W Krainie Białych Skał
Ścieżka geologiczna prezentuje 

typowe dla okolicy, a bardzo atrak-
cyjne przyrodniczo formy krajobra-
zu krasowego, takie jak wapienne 
wzgórza z ostańcami, jaskinie, na-
turalne schrony i nisze skalne, leje 
krasowe i uwały, a także efekty zlo-
dowacenia środkowopolskiego, 
które zwłaszcza w północnej części 
Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd, wpłynęło na dzisiejszą 
morfologię obszaru. Fragment 
ścieżki przebiega przez leśny Rezer-
wat Zielona Góra. Bogato również 

reprezentowany jest kras pod-
ziemny; w zespole skał Góry Towa-
rze Duże znajdują się jaskinie: Ca-
banowa, Towarna, Niedźwiedzia 
i Dzwonnica, a w skałkach pod-
szczytowych Zielonej Góry – Jaski-
nia w Zielonej Górze. Nie są to ja-
skinie udostępnione dla ruchu tu-
rystycznego, jednak posiadając 
podstawowy sprzęt, taki jak kask 
i latarka, można ich partie 
przyotworowe zwiedzić podziwia-
jąc ocalałą jeszcze przed zniszcze-
niem szatę naciekową.

n Ścieżka geologiczna 
Kamieniołom Kielniki
Trasa o długości 5,3 km prowa-

dzi wśród malowniczych wzgórz 
zwieńczonych skałkami wapienny-
mi: Góry Cegielni, Ostrej Góry 
i Statkowej. Na najwyższym wzgó-
rzu - Górze Zamkowej - wznoszą 
się ruiny zamku piastowskiego 
z XIV w.  Można ją przejść w 2,5 go-
dziny. Potrzebne są buty turystycz-
ne, przyda się również latarka. Na 
szlaku ustawiono sześć tablic infor-
macyjnych dużego formatu z opi-
sami i podstawowymi wiadomo-

ściami o budowie geologicznej re-
gionu, genezy okolicznych skał wa-
piennych oraz zjawisk krasowych. 

n Dróżki świętego Idziego
Szlak przebiega przez rezerwat 

Sokole Góry do Zrębic i kończy się 
przy zabytkowym kościele pw. św. 
Idziego w Zrębicach. Długość - 
oznaczonego zielonym kolorem - 
szlaku wynosi 8 km. Na trasie znaj-
duje się wiele obiektów, które war-
to zobaczyć: Ruchoma Szopka 
Olsztyńska, Góra Biakło, Jaskinie 
w rezerwacie Sokole Góry oraz 
miejsca związane ze św. Idzim: Skał-
ki św. Idziego, Żródełko św. Idziego, 
kapliczka św. Idziego oraz zabytko-
wy kościół pw. św. Idziego w Zrębi-
cach (fotografia obok). Szlak pro-
wadzi przez przepiękne leśne tere-
ny i stanowi idealne miejsce dla 
osób propagujących aktywne spę-
dzanie czasu na łonie przyrody.  

n Szlak Orlich Gniazd
Najstarszym i najbardziej repre-

zentatywnym szlakiem pieszym 
jest „Szlak Orlich Gniazd”. Początek 
znajduje się w centrum Częstocho-

wy obok kościoła Św. Zygmunta, 
a koniec w pobliżu Wawelu w Kra-
kowie. Przebiega on przez ruiny 
zamków: Olsztyn, Ostrężnik, Mi-
rów, Bobolice, Morsko, Ogrodzie-
niec, Smoleń, Bydlin, Rabsztyn 
i Ojców oraz odbudowany zamek 
w Pieskowej Skale. Napotkamy na 
nim także pałace w Złotym Potoku 
i Pilicy.  Szlak przebiega również 
przez szereg rezerwatów przyrody.  
Prawie cały szlak wiedzie bardzo 
urozmaiconym, skalistym terenem 
z wieloma osobliwościami przy-
rodniczymi i historycznymi.  

n Szlak Zamonitu
Złoty szlak „Zamonitu” prowa-

dzi z Poraja przez Zalew ze źródłem 
w Zaborzu, strażnicy w Suliszowi-
cach, Złoty Potok i rezerwat Parko-
we, Niegowa, Bobolice, Skały Kro-
czyckie, Zalewy w Przylubsku, Sia-
moszycach, Krepie i Centurii, ro-
mański kościół w Gieble, zamek 
Ogrodzieniec do Niegowonic. Na 
terenie gminy Olsztyn biegnie dro-
gą przez las w Biskupicach, przeci-
na fragment gminy najbardziej wy-
sunięty na południe.  
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Nie tylko ruiny zamku...
Olsztyn jest siedzibą władz gminnych, 

które coraz większy nacisk kładą na wyko-
rzystanie walorów turystyczno-rekreacyj-
nych tego rejonu. Największą atrakcją tu-
rystyczną okolicy są oczywiście ruiny zam-
ku, którego powstanie datuje się na począ-
tek XIV w. Jednak to nie jedne miejsce, 
które warto odwiedzić w tej miejscowości.

Ruiny zamku z duchami
Pierwsze skojarzenie, które pojawia się 

w głowie, gdy myślimy o Jurajskim Olszty-
nie to oczywiście górujące nad miejscowo-
ścią ruiny warownego zamku z XIV wieku. 
Wzniesiony na wzgórzu, wśród wapien-
nych skał przez Kazimierza Wielkiego nale-
żał do nadgranicznych warowni małopol-
skich. Wraz z rozwojem i ulepszaniem 
technik wojennych minimalizujących zna-
czenie strategiczne położenia budowli za-
mek w Olsztynie powoli tracił swoje zna-
czenie. W 1655 r. zdobyty przez Szwedów 
i od połowy XVII w. popadał w ruinę. 
W 1722 r. częściowo rozebrany na budowę 
kościoła w Olsztynie.

Do naszych czasów zachowały się frag-
menty murów obronnych. Najbardziej 
okazałą częścią ruin jest powstała w XIII w. 
(starsza od reszty zamku) 35 metrowa, 
okrągła wieża, która w latach świetności 
warowni służyła jako więzienie dla skaza-
nych na śmierć głodową, a w czasie wojen 
była ostatnim schronieniem dla oblężo-
nych. W południowej i wschodniej części 
dziedzińca można oglądać fragmenty po-
mieszczeń mieszkalnych, a poza granicą 
murów prostokątną basztę obserwacyjną, 
zwaną Starościńską.

Co ciekawe, według przekazów pod zam-
kiem istnieje rozległy system jaskiń i koryta-
rzy wykutych w skale. Mówi się też o pod-
ziemnym tunelu łączącym olsztyńską wa-
rownię z klasztorem jasnogórskim. Podobno 
miał on przebiegać pod rzeka Wartą, a wej-
ście do niego zostało zawalone gruzem.

Zamkowi w Olsztynie, podobnie jak wie-
lu tego typu budowlom, towarzyszą legen-
dy o straszących tutaj duchach i zjawach. 
Gdy usłyszymy płacz dziecka to za pewne 
będzie to duch syna Kacpra Karlińskiego. 
Za cenę życia potomka nie zgodził się on 
poddać warowni obleganej przez wojska 
arcyksięcia Maksymiliana. Jeśli natomiast 
ukaże się nam dama w bieli będzie to mło-
da żona starosty Albrechta, która zgubiła 

się w zakamarkach zamkowych lochów. Je-
żeli ktoś usłyszy przeraźliwe jęki, będzie 
mógł zobaczyć ducha wojewody poznań-
skiego -Maćka Borkowica, który za zdradę 
skazany został przez Kazimierza Wielkiego 
na śmierć głodową.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w Olsztynie

Będący w Olsztynie powinni koniecznie 
zajrzeć do kościoła  pw. św. Jana Chrzcicie-
la, który znajduje się nieopodal wzgórza 
z ruinami. Został on zbudowany w latach 
1722 - 29 z fundacji Jerzego Lubomirskie-
go. Jest to jednonawowa świątynia zbudo-
wana na planie krzyża, którego ramiona 
tworzą dwie Kaplice. W ołtarzu głównym 
świątyni widnieje barokowy obraz pt. 
„Chrzest Chrystusa”. To właśnie do jego 
budowy użyto m.in. kamieni z ruin zamku. 
W krypcie kościoła spoczywają zmumifiko-
wane ciała: zakonnika, kobiety i żołnierz 
konfederacji barskiej. Wokół świątyni ro-
sną piękne stare lipy - pomniki przyrody.

Olsztyńska szopka
Wartą obejrzenia jest – znajdująca się 

tuż przy rynku - autorska galeria Jana We-
wióra. W pierwszej izbie chałupy wyekspo-
nowane są drewniane anioły. Wszystkie 
niosą ze sobą radość i śpiew, a ich charak-
terystycznym elementem jest instrument 
muzyczny, który zwykle trzymają w dło-
niach. W galerii zobaczymy też sceny z ży-
cia Świętej Rodziny i tradycje ludowe 

mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. Każda z kilkuset figur została dopra-
cowana w najmniejszym szczególe. Wśród 
rzeźb jest postać Papieża Jana Pawła II pro-
wadzona przez parę aniołków. Co bystrzej-
sze oko dostrzeże również postać  samego 
autora – pochylonego nad kawałkiem 
drewna, niemalże wyczarowującego dłu-
tem nowy kształt. Jemu również  towarzy-
szy wysłannik niebios. 

Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór 
rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie 
jest w pełni ukończone, gdyż autor „Belte-
jemowa pod strzechą” ciągle ją rozbudo-
wuje. Niegdyś rozpisywano się o 200 po-
staciach zdobiących szopkę. Dziś jest ich 
ok. 350. Zdecydowana większość z nich 
jest ruchoma. Pracują, tańczą, obracają się 
dookoła siebie. Nad całością oczywiście 
góruje makieta olsztyńskiego zamku. 
Z braku miejsca w drewnianej chacie część 
rzeźb luźno związanych tematycznie z sa-
mą szopką, można podziwiać na podwó-
rzu. Stoi tu m.in. kilkumetrowej wysokości 
Wieża Mariacka oraz domek wiedźmy.

Gospodarz chętnie prowadzi gości rów-
nież do podziemnego lochu, do którego 
wejście znajduje się w podwórzu i w któ-
rym powstaje najnowszy fragment ekspo-
zycji - scena związana z lokalną legendą 
o Maćku Borkowicu oraz sławną bitwą 
o olsztyński zamek, którego załogą dowo-
dził Kacper Karliński. W wykutej w skale 
piwniczce pan Jan pracuje nad makietą 
olsztyńskiego zamku. 

Galeria czynna codziennie w godz. 9.00-
17.00 Na zwiedzanie szopki w konkretnym 
terminie można się umawiać telefonicznie: 
tel. 607-414-806.  

Chata na zakolu
Na przełomie lat 2014/15 para miesz-

kańców Olsztyna, Joanna Rysińska i lokalny 
artysta Stanisław Brzezina Kałkus, odre-
staurowała jeden z najstarszych, drewnia-
nych domów w miejscowości. Chatę, zbu-
dował dziadek właścicielki na przełomie 
XIX i XX wieku.   Właściciele zainspirowani 
oryginalnym wystrojem wnętrza sprzed 
ponad stu lat, starali się odwzorować sta-
rodawny klimat miejsca. Nawet nie znają-
cy Olsztyna turyści z łatwością trafią do te-
go miejsca. Wystarczy zapytać kogoś na 
ulicy. A przyjść tu trzeba koniecznie, bo 
drugiego takiego domu w okolicy nie ma. 

Zabytkowy Spichlerz
Warty odwiedzenia jest również zabyt-

kowy drewniany spichlerz, który w 2007 
roku przeniesiono z Borowna – miejscowo-
ści leżącej kilkanaście kilometrów na pół-
noc od Częstochowy – i ustawiono po pół-
nocnej stronie olsztyńskiego zamczyska. 
Spichlerz zbudowano w 1783 roku, w do-
brach Franciszka Paciorkowskiego w Bo-
rownie. Wchodził wówczas w skład zabu-
dowań gospodarczych tamtejszego mająt-
ku. Obecnie spichlerz jest elegancką re-
stauracją, która organizuje również prze-
jażdżki konną bryczką, kuligi czy tradycyjne 
imprezy jeździeckie – „Hubertusy”. 

Góra Biakło
Lubiący piesze wędrówki powinni ko-

niecznie udać się na Górę Biakło zwaną nie-
kiedy Jurajskim Małym Giewontem. Układ 
szczytowych skał przypomina bowiem słyn-
nego „śpiącego rycerza” z nad Zakopanego. 
Tak, jak tatrzańskiego bliźniaka, górę zwień-
czono żelaznym, ażurowym krzyżem. Stało 
się to w 1993 roku – uczczono w ten spo-
sób 15-lecie pontyfikatu papieża Jana Paw-
ła II. Góry różnią się jednak znacznie wyso-
kością – „podolsztyński Giewont” sięga za-
ledwie 340 m n.p.m. – to o 1550 mniej, niż 
zakopiański odpowiednik. Jednak widok 
z Biakła zapiera dech w piersiach! Góra naj-
łatwiej jest dostępna z parkingu, usytuowa-
nego przy drodze z Olsztyna do Biskupic. 

oprac. kg
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NIERUCHOMOŚCI

— KUPIĘ —
n KUPIĘ mieszkanie M-1 – pokój z kuchnią 

w centrum Częstochowy – śródmieście. Na 
pierwszym lub drugim pietrze. Tel. 34 324 05 
52 (prosić Lucjana)

— RÓŻNE —
n Zaopiekuję się drugą osobą w zamian za 

możliwość zamieszkania. Tel: 784 634 476
n Poszukuję osoby do wspólnego mieszkania. 

Tel: 784 634 476
— WY NAJMĘ —

n WYNAJMĘ domek na wakacje w Kołobrzegu 
(5 – 6-osobowy). Tel. 513 906 564

KUPIĘ

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM katalogi sukien i mody ślubnej 

– 10 szt (9 szt oryginalne francuskie i 1 szt. 
polski). Razem 100 zł. Miesięcznik „Literatura 
na świecie” – lata 70-te, 80-te. 53 szt. – 5 zł/
szt. Tel. 601 636 915

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telefon NOKIA + ładowarka. 

Cena 40 zł. Magnetowid ORION – 60 zł. 
Tel. 530 485 377

— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 

kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

RÓŻNE

n POSZUKUJĘ samotnej pani do wspólnego 
zamieszkania z pomocą dofinansowania 
opłat. Tel. 606 553 036

USŁUGI

n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 
podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego 
i trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego 
typu, montaż anten telewizyjnych 
i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 34 362 14 42, 
608 137 269

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA�GOTÓWKA�za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI
POGRZEBY

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak 
w Jerozolimie. Handluje owocami z ojcem chce 
do siebie. Wykształcenie średnie. 
Tel. 79/137 63 10

n WOLNY, lat 50, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna 
panią – wiek do 50 lat, stan cywilny pani 
nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel – 
stały związek. Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna 
kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania 
razem.  Tel. 515 130 498

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne 

uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach 
interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl
BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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Piękny jubileusz

OSP Borowno ma już sto lat!
W Borownie świętowano 

100-lecie powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Uroczy-
stość została połączona z ob-
chodami Powiatowego Święta 
Strażaka oraz nadaniem 
sztandaru dla Zarządu Oddzia-
łu Zarządu Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej w Częstochowie.

Uroczystość rozpoczęła przed 
remizą OSP, gdzie został odsło-
nięty pomnik w formie głazu-e-
ratyka z okazji przypadających 
jubileuszy. Całość uświetniała 
swoim występem Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Mykanów. 
Kolejnym etapem był przemarsz 
na boisko, gdzie w podniosłej at-
mosferze odprawiona została 

uroczysta msza święta w intencji 
strażaków. Uroczystą oprawę ze 
specjalnie przygotowanymi pie-
śniami zapewnił chór parafialny. 

Po zakończeniu mszy świętej 
przystąpiono do głównych ob-
chodów zgodnie z ceremoniałem 
i musztrą strażacką. Przy tej 
okazji został wręczony sztandar. 
Poza tym wręczono też odzna-
czenia, medale, a także wyróż-
nienia i podziękowania dla jed-
nostki i druhów strażaków oraz 
osób ich wspierających. Za 
szczególne zasługi jednostka 
OSP Borowno została uhonoro-
wana przez Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskie Złotym Zna-
kiem Związku OSP RP za wielo-
letnią, ofiarną działalność w 
ochronie przeciwpożarowej, dla 
dobra społeczeństwa i Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Z kolei Sejmik 
Województwa Śląskiego wyróżnił 
OSP w Borownie Złotą Odznaką 
Honorową za zasługi dla woje-
wództwa śląskiego. 

Druhowie, którzy  w szczegól-
ny sposób zasłużyli się dla  roz-
woju oraz umacniania ochrony 
p.poż. oraz za długoletnią spo-
łeczną służbę zostali uhonoro-
wani najwyższymi odznaczenia-
mi ZOSP RP  -  Medalem Hono-
rowym im. Bolesława Chomicza  
odznaczono dh Tadeusza Łapetę 
OSP Zdrowa Gmina Kłomnice 
oraz dh Edmunda Kępskiego 
OSP Drochlin gmina Lelów. Poza 
tym Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa zostali odzna-
czeni dh Andrzej Turek, dh 
Krzysztof Reterski, dh Kazimierz 
Pożarlik, Srebrnym dh Marcin 

Kozłowski, dh Łukasz Leciak, dh 
Grzegorz Pędzioch, dh Robert 
Worwąg, dh Maria Zawadzka, a 
Brązowym dh Arkadiusz Gała, 
dh Sebastian Zasępa, dh Kamil 
Tyrka, dh Krystian Tyrka, dh 
Piotr Ślusarczyk. Wręczono rów-
nież odznaki „Strażak Wzoro-
wy”. Otrzymali je dh Jakub Do-
brakowski, dh Mateusz Wró-
blewski, dh Tomasz Gała, dh 
Wiktoria Oleszczuk, dh Sonia 
Rybaniec, dh Klaudia Worwąg, 
dh Monika Marchewka. Oprócz 
tego nadano również brązową 
odznakę „Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza” druhom:  dh Krzysz-
tof Broniszewski,  dh Adrian 
Ślusarczyk, dh Dawid Nowiń-
ski. Sejmik Województwa Ślą-
skiego wyróżnił Złotą Odznaką 

Honorową za zasługi dla woje-
wództwa śląskiego dh Tomasza 
Zasępę, dh Henryka Gieroń, dh 
Mariusza Nowaka, a Srebrną 
dh Mariusza Wawrzaka, dh 
Jacka Zasępę i dh Jacka Gra-
bińskiego.

Zarząd OSP w Borownie po-
stanowił natomiast uhonorować 
osoby, które włożyły dużo serca, 
własnego czasu oraz w szczegól-
ny sposób przyczyniły się do 
działalności jednostki. To wła-
śnie one 50 lat temu pracowały 
w tej jednostce dając przykład 
młodym pokoleniom. 

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na wspólną zabawę upły-
wającą pod znakiem wspo-
mnień.

Oprac. kg, zdj. Kazimierz Nocuń
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Autostrada A1

Nowy sposób 
płatności za przejazd

skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu!

Wybrane samochody na dzień 11 lipca 2018 r.

NISSAN QASHQAI 
1.5 D, rok prod. 2013, 
kraj., I – wł., serwis., 
F, VAT

 49.900 zł  
FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., hatchback 
 

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

  24.800 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., serwisowana, na 
gwarancji fabrycznej 
producenta 

38.900 zł  

MITSUBISHI COLT 
1.3 E, rok prod. 2008, 
2/3 drzwi

 
13.800 zł  

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, kraj., I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

 35.900 zł  
VW PASSAT 
1.9 D – 2.0 D, 
rok prod. 2006 - 2009

 16.900 - 19.900 zł

n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2015,  
automat, kraj., I – wł., F. VAT 109.900 zł

n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  
automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 
navi, czujniki 99.000 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł
n FORD FIESTA 1.5 TDCi, rok prod. 2005,  

kraj., I – wł., serwis, F – ra VAT 29.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2016, kraj., 

I – wł. 44.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2008, 140 KM 21.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 CRDI, rok prod. 2012,  

kraj., I – wł., seriw., F. VAT 33.900 zł
n MAZDA 6 1.8 E, rok prod. 2007, stan b. dobry 16.900 zł
n MERCEDES BENZ CLS 350 3.0 D, rok prod. 2009 

serwisowany   57.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  25.900 zł
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  

I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n OPEL ANTARA 2.0 D, rok prod. 2007,  

krajowy, I - wł., serwis. 26.800 zł

n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 
krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E, rok prod. 2012-2015,  

kraj., I – wł., f-ra VAT 29.900 - 37.900 zł
n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  

kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł
n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,  

sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT 36.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  34.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.9 TDi, rok prod. 2003  8.700 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, } 

kraj., I – wł. 32.900 zł
n SUZUKI SX4 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  45.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł
n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2014, kraj.,  

1 właśc., F-ra VAT 42.800 zł
n TOYOTA AURIS 2.0 D, rok prod. 2008 19.900 zł
n VW GOLF IV 1.6 E, rok prod. 2000. 4.300 zł  
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 21.800 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 53.900 zł  
n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy 21.900 zł
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Od 4 lipca kierowcy jadący 
koncesyjnym odcinkiem auto-
strady A1 mogą korzystać 
z nowej metody płatności au-
tomatycznej – AmberGo. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
niepotrzebne będą bilety i nie 
trzeba będzie dokonywać płat-
ności metodą tradycyjną na 
bramkach wyjazdowych.

GTC SA, koncesjonariusz au-
tostrady A1, wraz z Minister-
stwem Infrastruktury uzgodnili 
wprowadzenie nowej, automa-
tycznej metody płatności – bez 
biletów i bez dokonywania płat-
ności metodą tradycyjną na 
bramkach wyjazdowych.

Usługa polega na automatycz-
nym rozpoznawaniu tablic reje-
stracyjnych pojazdów w powią-
zaniu z aplikacją obsługującą 
płatności.

– To proste, bezpieczne i szyb-
kie rozwiązanie, które zwiększy 
komfort i skróci czas uiszczania 
opłaty, pozwalając tym samym 
zmniejszyć zatory w ruchu na 
bramkach w okresie największe-
go natężenia wakacyjnych po-
dróży – powiedział minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk.

W okresie pilotażowym nowa 
usługa dostępna jest dla kierow-
ców pojazdów osobowych do 3,5 t, 
z polskimi numerami rejestracyj-
nymi, podróżujących najdłuższym 
odcinkiem autostrady A1 od Ru-
socina do Nowej Wsi w obu kie-
runkach. Pełna funkcjonalność 

nowej metody płatności przewi-
dziana jest na wakacje 2019 r.

Dodatkowo, na okres wakacji 
wprowadzono inne działania 
mające usprawnić ruch. Spo-
śród nich wymienić można:
l odstąpienie od poboru opłat 

od wszystkich pojazdów na 
czas do 30 minut - w sytuacji, 
gdy średni czas oczekiwania 
na uiszczenie opłaty w punk-
cie poboru opłat w Nowej Wsi 
lub w Rusocinie przekroczy 25 
minut; w sytuacjach szczegól-
nych odstąpienie od poboru 
opłat może trwać nawet do 45 
min (kiedy 30 min. nie jest wy-
starczające na rozładowanie 
zatoru i identyfikowane jest 
istotne ryzyko konieczności 
powtórnego podniesienia szla-
banów w krótkim czasie);

l zaokrąglenie stawki opłaty za 
przejazd całym odcinkiem Ru-
socin – Nowa Wieś, Nowa Wieś 
– Rusocin z 29,90 zł do 30,00 
zł dla pojazdów osobowych;

l zaokrąglenie stawki opłat za 
przejazd odcinkiem Rusocin - 
Turzno, Turzno – Rusocin 
z 26,70 zł do 27 zł oraz odcin-
kiem Rusocin – Lubicz, Lubicz 
– Rusocin z 27,90 zł do 28 zł 
dla pojazdów osobowych.
Ruch na krańcowych Punktach 

Poboru Opłat (PPO) w Rusocinie 
i Nowej Wsi występujący w okre-
sie wakacyjnym, w szczególności 
podczas weekendów, bywa nawet 
dwukrotnie większy niż Średni 
Dobowy Ruch Roczny. kg



Blisko 200 pojazdów zosta-
ło skontrolowanych podczas 
ogólnopolskiej akcji „Pasy”. 
Okazało się, że aż 121 kie-
rowców i pięciu pasażerów 
nie korzystało z pasów bez-
pieczeństwa. 

W akcji wzięło udział 53 poli-
cjantów z częstochowskiego wy-
działu ruchu drogowego, którzy 
skontrolowali łącznie 191 po-
jazdów. Podczas działań stróże 
prawa stwierdzili ogółem blisko 
160 przypadków naruszenia 
prawa, w tym 121 dotyczących 
nie stosowania pasów przez kie-
rujących i 5 przez pasażerów.

Pamiętajmy, że niekorzysta-
nie   podczas jazdy z pasów bez-
pieczeństwa znacząco zwiększa 
ryzyko poważnych obrażeń nie 
tylko w czasie wypadku, ale też 
w trakcie niewielkiej kolizji czy 

nawet gwałtownego hamowa-
nia. W chwili zderzenia samo-
chodu z przeszkodą, na osoby 
będące wewnątrz pojazdu działa 
ogromna siła bezwładności, któ-
ra powoduje, że człowiek przez 
moment ma „masę zderzenio-
wą” wynoszącą nawet kilka ton.

Zapięte pasy 
bezpieczeństwa:

l zwiększają szanse przeżycia 
wypadku drogowego,

l „wiążą”   kierowcę z pojazdem 
i umożliwiają lepsze wyczucie 
ruchów pojazdu i precyzję 
kierowania.
Poduszka powietrzna zabez-

piecza przed urazami głowę, 
właściwie ustawiony zagłówek 
chroni szyję, natomiast zapięty 
pas przytrzymuje całe ciało.

Prawidłowo zapięte pasy bez-
pieczeństwa powinny płasko 

przylegać do ciała.
Pas biodrowy powinien opi-

nać biodra, jak najniżej w sto-
sunku do brzucha.

Pas piersiowy powinien prze-
biegać nad środkiem bark (nie 
powinien zsuwać się z ramienia).

Należy także pamiętać, że 
wiele z aktywnych i biernych 
systemów bezpieczeństwa „za-
kłada”, że kierowca i pasażero-
wie mają zapięte pasy. Dotyczy 
to na przykład poduszek gazo-
wych, które zadziałają właści-
wie tylko wówczas, gdy kierują-
cy i  pasażerowie mają zapięte 
pasy. Przy większych prędko-
ściach niezbędne jest zmniej-
szenie intensywności ugięcia 
głowy i szyi, a poprzez to także 
zmniejszenie obciążenia klatki 
piersiowej i miednicy, gdyż po-
mimo że ciało jest przytrzymy-
wane pasem, to i tak przemiesz-
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cza się do przodu w stronę kie-
rownicy lub deski rozdzielczej. 
Głowa jest wtedy wychwytywa-
na przez poduszkę powietrzną 
zmniejszając siły działające na 
człowieka. Co ważne, pas bez-
pieczeństwa przytrzymuje ciało 
w pierwszej fazie zderzenia, 

w związku z czym głowa napo-
tyka już na w pełni rozwiniętą 
poduszkę gazową. Jeśli nie zap-
niemy pasa, to głowa zderzy się 
z poduszką już w fazie jej napeł-
niania się, a rozwija się ona 
z prędkością około 300 km/h.

kg

Ogólnopolska akcja

Większość kierowców jeździ bez pasów

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba 
która tego obowiązku nie dopełniła. Karą za prowadzenie samocho-
du  bez zapiętych pasów bezpieczeństwa jest obecnie 100 zł man-
datu i 2  punkty karne.   

Kierowca jest zobowiązany upewnić się czy wszyscy w pojeździe 
mają zapięte  pasy bezpieczeństwa. Jeżeli tego nie zrobi, naraża się 
na kolejne 100 zł mandatu i 4 punkty karne. (art. 45 ust. 2 pkt 3 
Ustawy z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu  drogowym (Dz. 
U. z 2005r Nr 108 poz. 908).

W sytuacji, kiedy kierowca upomniał pasażerów, aby zapięli pa-
sy, a nie był świadomy, że osoby podróżujące nie zastosowały się do 
polecenia, to nie zapłaci mandatu. Wtedy to każdy pasażer, który 
nie zapiął pasów otrzyma mandat 100 zł.

Podróż z dzieckiem
Młodsze dzieci powinny być przewożone w fo-

telikach bezpieczeństwa, które należy dostoso-
wać do wzrostu i wagi dziecka. Obowiązek jazdy 
w fotelikach nie dotyczy m.in.: taksówek, pojaz-
dów ratownictwa medycznego, policji, Straży 
Granicznej lub straży gminnej (miejskiej).

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie ma 
znaczenia czy dziecko podróżuje na krótkiej czy 
długiej trasie. Ryzyko występuje w obu przypad-
kach. Dlatego  zawsze należy przewozić je zgod-
nie z wymogami przepisów prawa: w foteliku 
bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzy-
mujących dla dzieci.

Pas barkowy powinien opierać się na ramie-
niu dziecka, a nie na szyi.  

Nie wolno układać pasa pod rączkami dziec-
ka lub za jego plecami.

Pas biodrowy powinien przechodzić na wyso-
kości miednicy (opiera się na kościach biodro-
wych), a nie na brzuchu.

Przewożenie małego pasażera niezgodnie z prze-
pisami to zawsze duże ryzyko. Nie chodzi tylko 
o wypadek. Dziecko, które podróżuje na tylnym 
siedzeniu i nie jest odpowiednio zabezpieczone, 
może w chwili hamowania nieoczekiwanie znaleźć 
się między przednimi siedzeniami lub przelecieć 
przez siedzenie uderzając w elementy samochodu. 
Z  kolei, gdy siedzi na kolanach dorosłej osoby pod-
czas ostrego hamowania albo zderzenia z   prze-
szkodą, ciało dorosłego może zmiażdżyć dziecko.

https://www.motofakty.pl/tag/punkty-karne/
http://moto.gratka.pl/wyposazenia-wnetrza/pasy-bezpieczenstwa/
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Mamy nowego selekcjonera

Jerzy Brzęczek następcą 
Adama Nawałki!

Piłka nożna

Zmiany w zarządzie 
Rakowa. Wojciech 

Cygan nowym 
prezesem

Dokończenie ze str. 1
„Oficjalna prezentacja nowe-

go szkoleniowca będzie miała 
miejsce w poniedziałek, 23 lipca 
o godzinie 12:30 w sali konfe-
rencyjnej na stadionie PGE Na-
rodowym. Podczas konferencji 
prasowej zostaną przedstawio-
ne plany selekcjonera oraz no-
wy sztab szkoleniowy reprezen-
tacji Polski. W ciągu najbliż-
szych dni będą trwały formal-
ności związane z zatrudnieniem 
Jerzego Brzęczka, w tym m.in. 
zatwierdzenie jego kandydatury 
przez Zarząd Polskiego Związku 
Piłki Nożnej” – czytamy w ko-
munikacie.

Brzęczek zastąpi Adama Na-
wałkę, który pożegnał się z re-
prezentacją po tym jak Polacy 
zakończyli Mistrzostwa Świata 
w Rosji już w fazie grupowej.

47-letni szkoleniowiec rozpo-
czął karierę piłkarską w Olimpii 
Truskolasy, skąd trafił do Rako-
wa Częstochowa. Następnie za-
debiutował w ekstraklasie jako 
zawodnik Olimpii Poznań. Kilka 
lat później przeniósł się do Lecha 
Poznań, potem grał w Górnika 
Zabrze i GKS-ie Katowice. 
W 1995 roku wyjechał za grani-
cę. Występował w austriackich 
klubach - Tirol Innsbruck, LASK 
Linz, Sturm Graz i FC Kaernten 

oraz w izraelskim Maccabi Hajfa. 
Do kraju wrócił w 2007 roku 
i został zawodnikiem Górnika 
Zabrze. Dwa później zakończył 
karierę w Polonii Bytom.

W kadrze narodowej rozegrał 
42 spotkania i zdobył cztery 
bramki, w tym jedną w meczu 
z Anglią na Wembley.  

Karierę trenerską rozpoczął 
jako asystent Polonii Bytom. Po-
tem prowadził Raków Często-
chowa, Lechię Gdańsk i GKS 
Katowice. W miniony sezonie był 
trenerem Wisły Płock, z którą za-
jął 5. miejsce w LOTTO Ekstra-
klasie.

KR

Pochodzący z Częstochowy 
Wojciech Cygan od środy, 11 
lipca jest nowym prezesem 
Rakowa. Zastąpił na tym sta-
nowisku   Janusza Żyłę, który 
zrezygnował z powodów ro-
dzinnych.

Do września 2017 roku Woj-
ciech Cygan był prezesem GKS-
-u Katowice. Obecnie jest jest 
wiceprezesem Pierwszej Ligi Pił-
karskiej, a także członkiem Za-
rządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej.

– Projekt jaki jest wdrażany w 
Rakowie jest bardzo ambitny i 
ciekawy. Dlatego jestem bardzo 
zadowolony, że będę chciał w 

nim uczestniczyć. Mam nadzie-
ję, że wszyscy razem przyczyni-
my się do dalszego rozwoju klu-
bu. Najbliższe dni spędzę na po-
znaniu środowiska   i wdrożeniu 
w codzienną pracę w Rakowie - 
powiedział Cygan na łamach ofi-
cjalnej strony Rakowa  

Dotychczas prezes często-
chowskiego klubu Janusz Żyła 
zrezygnował z tej funkcji z powo-
dów rodzinnych, które uniemoż-
liwiają mu angażowanie się w 
działalność Rakowa w tak du-
żym wymiarze czasu. Żyła pozo-
stanie jednak w klubie, gdzie 
obejmie stanowisko przewodni-
czącego rady nadzorczej. 

KR
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Sportowa Częstochowa

Stare Miasto aktywnie 
i zdrowo również 

w wakacje
Mieszkańcy Starego Miasta 

mogą korzystać również w 
okresie wakacyjnym z bez-
płatnych zajęć sportowych or-
ganizowanych przez Stowa-
rzyszenie Sportowa Często-
chowa.

Zajęcia realizowane są ze 
środków budżetu obywatelskie-
go w ramach zadania „Aktywnie 
i Zdrowo -   Stare Miasto”. Każ-
dego miesiąca to 160 godzin za-
jęć sportowych w różnych kate-
goriach wiekowych (8-13, 10-16 

i 14-19 lat). Ćwiczenia na siłow-
ni zewnętrznej, lekkoatletyka, 
aerobik i nordic walking są adre-
sowane do wszystkich chętnych.

Zajęcia odbywają się od po-
niedziałku do soboty w kilku lo-
kalizacjach: Skrawek Nieba (ul. 
Krakowska 80 blok 3), Szkoła 
Podstawowa nr 12 (ul. War-
szawska 31), boisko KOS Victo-
ria 1922 - zbiórka przy bramie 
głównej, Galeria Jurajska - 
zbiórka przy boiskach do siat-
kówki plażowej.

KR

W najbliższy piątek, 13 lip-
ca w amfiteatrze na promena-
dzie Czesława Niemena odbę-
dzie się prezentacja drużyny 
Rakowa, która w sezonie 
2018/2019 będzie walczyć o 
punkty w Nice 1 Lidze.

Organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji. Oprócz głównej z 
nich, czyli prezentacji zawodni-

ków Rakowa, będzie można sko-
rzystać ze stoisk gastronomicz-
nych, a także zakupić gadżety 
RKS-u w specjalnym czerwono-
niebieskim namiocie.  

Klub zaprezentuje także wizu-
alizację projektu rozbudowy sta-
dionu znajdującego się przy uli-
cy Limanowskiego 83, szczegóło-
wo opisze filozofię działania swo-
jej akademii, a na koniec uroczy-

ście podpisze umowę partnerską 
z jednym z częstochowskich klu-
bów.

Po oficjalnej części prezentacji 
zawodnicy będą   rozdawać auto-
grafy i specjalne zaproszenia na 
mecz z Puszczą Niepołomice, 
który odbędzie się już 21 lipca o 
godz. 20 na stadionie przy Lima-
nowskiego.

KR

Piłka nożna

Prezentacja Rakowa w piątek 
na promenadzie Niemena

Wiersz poświęcony ś.p. Irenie Szewińskiej  
– Królowej Sportu

Królowa Sportu. Niezwyciężona.
Niepokonana w Swej roli,
Odeszła – Matka, Kochana żona
To dzisiaj boli...bardzo nas boli...
Miała w swej dłoni – klucz do sukcesu
Zawsze do celu dążyła.
Wcześnie „dobiegła” do życia kresu
Tam – jednak śmierć zwyciężyła.
Sportowy diament – odwagi, męstwa
Błyszczała w Swojej karierze
Wciąż wygrywała z wolą zwycięstwa
Zawarła ze szczęściem -przymierze.

Rekordy świata – były Jej celem
W tej walce – nie ustawała
Dla swej Ojczyzny- zrobiła wiele
Jej – samą siebie – oddała.
Prezydent Polski – wręczył Irenie
Ten Order Orła Białego
To najważniejsze tak – odznaczenie
Za walkę – dla Kraju Swojego.
Sportsmenko świata. Żegnamy Ciebie
Dobiegłaś do niebios mety
Będziesz świeciła gwiazdą na niebie
Gwiazdą – cudownej Kobiety.

Wanda Sowińska

Po raz trzeci w Blachowni 
odbędą się zawody z popular-
nego cyklu triathlonowego 
Elemental Tri Series. Imprezę 
zaplanowano na 29 lipca. Pro-
ponowane dystanse idealnie 
nadają się dla profesjonali-
stów, jak i osób, które chcą 
rozpocząć swoją przygodę 
z triathlonem. 

Elemental Tri Series składa 
się z trzech imprez. 27 maja za-
wodnicy spotkali się w Olszty-
nie,  29 lipca rywalizować będą 
w Blachowni i na zakończenie 
19 sierpnia Białymstoku. Można 
oczywiście uczestniczyć w całym 
cyklu lub tylko w wybranych za-
wodach.

Poprzednie edycje Elemental 
Tri Series w Blachowni spotkały 
się z ogromnym zainteresowa-
niem. - Blachownia jest stworzo-
na do tego rodzaju imprez sporto-
wych. Zarówno dla mieszkańców 
i włodarzy to ogromna satysfak-

cja, że ktoś dostrzegł uroki naszej 
gminy i chce na naszym terenie 
organizować ogólnopolskie zawo-
dy – cieszy się Sylwia Szymań-
ska, burmistrz Blachowni. Im-
preza z roku na rok przyciąga co-
raz więcej zawodników. Mają oni 
do wyboru jeden z trzech dystan-
sów: olimpijski, spinterski i su-
persprinterski. - Olimpijka to 1,5 
kilometrów pływania, 40 kilome-
trów jazdy na rowerze oraz 10 ki-
lometrów biegu. Dystans sprin-
terski składa się z 750 metrów 
pływania, 20 kilometrów jazdy na 
rowerze i 10 kilometrów biegu, 
a supersprinterski to 0,4 metrów 
pływania, 10 kilometrów jazdy na 
rowerze i 2,5 kilometra biegu. Na 
tych dystansach dozwolona bę-
dzie jazda w grupie – wylicza Filip 
Szołowski, dyrektor sportowy za-
wodów. Podczas zawodów Ele-
mental Tri Series odbędzie się też 
rywalizacja w ramach Pucharu 
Polski w Trathlonie. Dzięki temu 
kibice będą mogli oglądać i do-

pingować ścisłą czołówkę krajo-
wą, która będzie rywalizować nie 
tylko o prestiż i uznanie, ale tak-
że o nagrody finansowe.  Poza 
tym można wziąć udział w sa-
mym biegu na dziesięć kilome-
trów. Zaplanowano również za-
wody biegowe dla dzieci i mło-
dzieży. – Poza tym odbędzie się 
też kwalifikacja młodzików do Mi-
strzostw Europy. Będą oni rywa-
lizować na najkrótszym dystan-
sie. Zwycięzcy będą reprezento-
wać nasz kraj na najważniejszej 
w ich dotychczasowym sporto-
wym życiu imprezie – dodaje.

Oprócz samych zawodów bę-
dzie też mnóstwo dodatkowych 
atrakcji. – Będzie można z nich 
korzystać nieodpłatnie. Wszyst-
ko po to, aby zachęcić dzieci 
i młodzież do aktywnego wypo-
czynku – przekonuje przedsta-
wiciel firmy Labosport. Więcej 
informacji znajdziemy na stronie 
www.triathlonseries.pl. 

kg

Kolejna edycja triathlonu

Sportowe święto w Blachowni

Pod koniec lipca w Częstochowie 
i Poczesnej rozstrzygnie się tego-
roczna walka o tytuły najlepszych 
speedrowerzystów Starego Konty-
nentu.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizo-

wać będą o medale w zmaganiach in-
dywidualnych (senior, junior, kobiety 
i weterani), a także drużynowych (se-
niorzy i juniorzy).  

Wstęp na wszystkie turnieje, które 
odbędą się w dniach 27-29 lipca, jest 
bezpłatny. Półfinały i finały zaplanowa-

no 29 lipca na torze przy ul. Starzyń-
skiego 10a w Częstochowie (od godz. 
9). Tego samego dnia w Poczesnej roz-
strzygnięta zostanie rywalizacja wśród 
kobiet (początek godz. 12) i weteranów 
(początek godz. 14).

KR

Speedrower

Turnieje w Częstochowie i Poczesnej wyłonią najlepszych

http://www.triathlonseries.pl/
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; s.II; odc. 278; 

serial; Turcja (2014)
06:50 Serial fabularny
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Nie do przebaczenia; 

western; USA (1960); 
reż.:John Houston; 
wyk.:Burt Lancaster, 
Audrey Hepburn, Audie 
Murphy, John Saxon

11:05 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 9/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce – 

Lungau. Wysoko wśród 
chłodu; film 
dokumentalny; Austria 
(2016); reż.:Waltraud 
Paschinger

13:45 Elif; s.II; odc. 279; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Teo – ria smaku Teo 

Vafidisa; odc. 10; 
magazyn

16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów; odc. 

19; telenowela histor. TVP
17:55 Korona królów; odc. 

20; telenowela histor. TVP
18:30 Opole na bis; koncert
18:55 Jeden z dziesięciu; 

12/103; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Mundial 2018; 

Zapowiedź Finału i meczu 
o 3 miejsce (Zapowiedź 
Finału i meczu o 3 
miejsce); Szwajcaria 
(2018)

21:10 Dziewczyny z 
wyższych sfer; komedia; 
USA (2003); reż.:Boaz 
Yakin; wyk.:Brittany 
Murphy, Heather Locklear, 
Dakota Fanning, Marley 
Shelton, Donald Faison

22:55 Ekstradycja I; odc. 5/6; 
serial kryminalny TVP

24:00 Kaznodzieja z 
karabinem; dramat; USA 
(2011); reż.:Marc Forster; 
wyk.:Gerald Butler, 
Michelle Monaghan, 
Michael Shannon, Kathy 
Baker, Souleymane Sy 
Savane

02:15 To my; film 
obyczajowy; Polska 
(2000)

03:50 Notacje – Grażyna 
Łobaszewska. Zmierzyć 
się z prawdziwą sceną; 
cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 44 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
665 - Fałszywa nadzieja; 
serial TVP

06:50 Anna Dymna – 
spotkajmy się – Iwona 
Mazur

07:20 Na sygnale; odc. 98 
„Ucieczka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 178 „Mimo wszystko 
miłość” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1870; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 45 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
159; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:25 Makłowicz w podróży; 
magazyn kulinarny

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 128; teleturniej

16:00 Familiada; odc. 2406; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 46 
ed. 3; teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
37/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

119 „Komunia”; serial 
komediowy TVP

19:05 Barwy szczęścia; odc. 
1870; serial obyczajowy 
TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1871; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Pociąg do podróży; 
odc. 6; serial TVP

20:10 Lwie serce; film akcji; 
USA (1990); reż.:Sheldon 
Lettich; wyk.:Jean-Claude 
Van Damme, Harrison 
Page, Deborah Rennard, 
Ashley Johnson

22:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV; s. XV; 
odc. 4/18; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2014)

22:50 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV; s. XV; 
odc. 5/18; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2014)

23:45 Cartouche – Rabuś 
Wspaniały; cz. 2; serial; 
Francja (2009)

01:35 Kontakt; odc. 2/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016)

02:40 Eventy rozrywkowe
03:45 Eventy rozrywkowe

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (544); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(551); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 SuperPies (5); magazyn 
poradnikowy

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (77); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (690); 
serial paradokumentalny. 
Diana ma 15-letniego 
syna, a teraz jest w 7. 
miesiącu ciąży z nowym 
partnerem. Otrzymuje od 
siostry urządzenie 
z zamontowaną...

11:45 Gliniarze (201); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (598); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (24); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (653); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (143); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (25); 

serial paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (57); serial 
komediowy

20:05 Gwiezdne wojny: 
Część 2 - Atak klonów; 
film SF, USA 2002

23:20 Umów się ze mną. 
Take me out (5); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej. Liczą, że znajdą 
w nim drugą połówkę. 
Kilku singli poznaje 
trzydzieści kobiet. 
W ciągu...

0:45 Piramida; horror, USA 
2014. Grupa archeologów 
odkrywa piramidę 
zakopaną w piaskach 
pustyni. Podczas badania 
jej wnętrza, zespół gubi się 
w labiryncie podziemnych 
korytarzy i...

2:45 Kabaretowa Ekstraklasa 
(101); program 
rozrywkowy dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze 
w wykonaniu m.in. Ani 
Mru-Mru, Kabaretu 
Młodych Panów, 
Łowców.B i Neo-Nówki.

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Butelka wódki 
(1042); serial fabularno-
dokumentalny. 

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Własne życie 
(1043); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Smażone krewetki w 
sosie słodko-kwaśnym 
(31); magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Magistrat, 
Hrubieszów (5/15); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (321); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (579); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (49); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (216); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (217); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Największy błąd 
(1044); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Nie zostawisz 
mnie (1045); serial 
fabularno-dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Tychy, Restauracja 
Colloseum (2); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (322); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (50); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (580); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:00 World War Z; horror 

SF, Malta/USA 2013
22:20 Sicario; dramat 

kryminalny, USA 2015. 
Agentka FBI Kate Macer 
(Emily Blunt) bierze udział 
w tajnej operacji, której 
celem jest schwytanie 
szefa meksykańskiego 
kartelu narkotykowego. 
Działania...

0:55 Truman Show; 
komediodramat, USA 
1998

3:05 Kuba Wojewódzki: 
Mikołaj Roznerski i 
Marek Dyjak (3); talk-
show. Miłośnik szybkich 
samochodów i pięknych 
kobiet, przeprowadza 
kolejne rozmowy z...

4:05 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia; odc. 99

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 84

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 8

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 9

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 15

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 84

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 85

20:00 Uniwersalny żołnierz: 
Powrót; akcja, USA 1999. 
Luc Deveraux (Jean-
Claude Van Damme), jest 
jedynym ocalałym z 
niefortunnego projektu 
Uniwersalny Żołnierz. Po 
przejściu na emeryturę 
został technicznym 
doradcą specjalnego 
programu rządowego 
przygotowującego nową, 
silniejszą rasę żołnierza…

21:30 Replikant; akcja, USA 
2001. Garrott (Jean-
Claude Van Damme) - 
chory psychicznie, seryjny 
zabójca pozostaje na 
wolności. Nosi przydomek 
„Pochodnia”. Schwytać go 
może tylko naprawdę 
wyszkolony człowiek…

23:45 Arena; akcja, USA 
2011. Słynny biznesmen z 
sadystycznym zacięciem 
zbudował swoje imperium 
na brutalnej stronie 
internetowej, gdzie 
gladiatorzy walczą na 
śmierć i życie…

01:40 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 32

02:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:55 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 50; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 60 
„Wieczór kawalerski”; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Zmiennicy; odc. 13/15 
- Spotkania z Temidą; 
serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
840; serial TVP

09:25 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
123 „Podróż”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
124 „Niebezpieczne 
sporty”; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 236 - 
Smażalnia; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 237 - Wielka 
szansa; serial kryminalny 
TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
81 - Rozliczenie z 
przeszłością; serial 
obyczajowy TVP

16:10 Na sygnale; odc. 60 
„Wieczór kawalerski”; 
serial fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.I; odc. 1 - 
Spadek; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 51; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 238 - Cud; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.X; 
odc. 122 - Śmiertelne 
złoto; serial kryminalny 
TVP

21:15 Ranczo; s.I; odc. 2 - 
Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.I; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 239 - Hipisi; serial 
kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

01:20 Oficerowie; odc. 11/13 
- Paszport; serial 
kryminalny TVP

02:15 Oficerowie; odc. 
12/13; serial TVP

03:15 Zmiennicy; odc. 13/15; 
serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
840; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Francuskie tropy w 
mazurskiej kuchni

07:15 Śpiewające fortepiany 
(42)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (41) - Fiesty i 
festyny

09:10 Koło fortuny; odc. 215 
ed. 4; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /20/ - „Babę 
zesłał Bóg” - Renata 
Przemyk

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/33/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(43)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa na 
bis

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Latający Klub 2 
na wakacjach w 
Lubelskiem 2015 (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Szybkie owocowe 
konfitury

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 16 
- Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Bośnia i Hercegowina - 
Trebinje

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/25/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(44)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 164; teleturniej

22:20 Sławomir Big Music 
Quiz; /4/; teleturniej 
muzyczny

23:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1

00:20 Koło fortuny; odc. 214 
ed. 4; teleturniej

00:55 KabareTOP Story - 
„Szeptanka” - Bohdan 
Smoleń

01:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /1/; widowisko 
rozrywkowe; .

02:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 3 - 
2013. Ducholand (1-2)

04:25 Rozrywka Retro – 
Dinozaury ruszają w 
Polskę; widowisko 
rozrywkowe

5:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Krwawa randka 
(1143); serial fabularno-
dokumentalny

6:20 Szpital (356); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: 
Pracoholik (75); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(11); serial fantasy

9:15 Magda M. (9); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (631); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Superbohater (76); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (530); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (357); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(12); serial fantasy

16:55 Magda M. (10); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (13); 
serial obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje 
w szpitalu klinicznym w 
New Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (632); 
serial paradokumentalny

20:00 Wpuszczony w kanał; 
film animowany, USA 
2006. Przywykła do życia 
w luksusie mysz trafia 
do świata kanałowych 
szczurów.

21:50 Wygraj randkę; 
komedia romantyczna, 
USA 2004

23:55 Rush (2/10); serial 
obyczajowy. Po spotkaniu 
z Sarah Rush znika na 
kilka dni. Eve znajduje 
go, gdy zgłasza się nowy 
klient. Młody bokser ma...

0:55 Uprowadzona (7/10); 
serial sensacyjny. Zespół 
próbuje zatrzymać 
operację, którą zamierza 
przeprowadzić Mejia. W 
międzyczasie Bryan i Asha 
przenoszą swoją relację na 
kolejny poziom.

1:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:05 Druga strona medalu: 
Aneta Krawczyk (1/7); 
talk-show. Aneta Krawczyk 
– bohaterka seksafery w 
Samoobronie. Opowiada 
dziennikarzom m.in. o 
upokorzeniu, które ją 
spotkało.

4:40 Druga strona medalu: 
Jacek Olszewski (6); talk-
show. Jacek Olszewski 
– mąż zmarłej siatkarki 
Agaty Mróz

5:45 Idealna niania 7 (7/12); 
reality show

6:30 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

7:00 Ugotowani (3/10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

8:00 Życie bez wstydu 
(4/12); reality show

9:00 Afera fryzjera (6/12); 
program rozrywkowy

9:45 Sablewskiej sposób na 
modę (11/13); program 
rozrywkowy

10:30 Perfekcyjna pani 
domu (9/13); program 
rozrywkowy

11:30 Kuchenne rewolucje 
(11/13); program 
rozrywkowy

12:30 Misja ratunkowa 
(2/10); program 
rozrywkowy

13:15 W czym do ślubu? 
(10); program rozrywkowy

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (6); reality show

14:30 Pomysłowe wesela 
(6/10); program 
rozrywkowy

15:00 Wojny salonów 
piękności

16:05 Mój gruby trener 
(2/10); program 
rozrywkowy

17:05 Gwiazdy od kuchni 
2 (1/8); program 
rozrywkowy

17:35 Gwiazdy od 
kuchni (2/8); program 
rozrywkowy

18:05 Ugotowani (4/10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

19:05 Sablewskiej sposób 
na modę (4/6); program 
rozrywkowy

19:50 Kuchenne rewolucje 
(10/13); program 
rozrywkowy

20:50 Twarzą w twarz z ISIS; 
film dokumentalny

21:55 Cała prawda o 
Iron Majdan; serial 
dokumentalny

22:30 Życie bez wstydu 
(7/12); reality show

23:30 Seks bez zobowiązań; 
film

0:35 Naga miłość (3/12); 
reality show

1:35 W roli głównej: 
Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8); talk-show

2:05 W roli głównej: Maryla 
Rodowicz (11/16); talk-
show

2:35 W roli głównej: Ala 
Janosz (3/6); talk-show

3:05 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

3:35 Wiem, co jem (16); 
magazyn poradnikowy

4:05 Wiem, co jem (2/16); 
magazyn poradnikowy

4:35 Wiem, co jem (10/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 piłka nożna - Mundial 
2018;

07:30 Prosto z Mundialu; 
magazyn

08:05 Mundial 2018 1/2 
finału 1

10:10 Mundial 2018 mecz 
1/2 finału 2

12:20 Mundial 2018 STUDIO 
MUNDIAL

14:25 Dzień na Mundialu; 
felieton

15:15 Mundial 2018 mecz 
1/2 finału 1

17:30 Mundial 2018 mecz 
1/2 finału 2

19:45 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

20:35 Mundial 2018; 
Zapowiedź Finału i meczu 
o 3 miejsce

21:10 piłka nożna - Mundial 
2018; Zapowiedź finału i 
meczu o 3 miejsce

22:30 Mundialowy Wieczór
23:20 Mundial 2018 hit
01:30 piłka nożna - Mundial 

2018; podsumowanie 1/2 
finału

03:20 piłka nożna - Mundial 
2018; zapowiedź finału i 
meczu o 3 miejsce

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Polska z Miodkiem (76) 

Słupsk; felieton
07:00 Budniokowie; serial 

interaktywny
07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 A życie toczy się dalej...
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Nożem i widelcem; odc. 

207; magazyn kulinarny
10:15 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Kobieta walcząca – 

Senator Helena 
Jaroszewicz; film dokum.

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kronika regionu
13:00 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Wieści spod Łysicy
15:00 Siatkówka plażowa – 

Plaża Open - Łódź
17:00 Wiatr od morza; odc. 

122; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Smak tradycji; magazyn
18:01 Reportaż z regionu
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
19:58 POGODA
20:00 Moja Praca; magazyn
20:30 Wiatr od morza; odc. 

122; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Antenowe remanenty
23:35 Kobieta walcząca – 

Senator Helena 
Jaroszewicz; film dokum.

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
02:25 Nożem i widelcem; odc. 

207; magazyn kulinarny
02:40 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Antenowe remanenty
05:35 Moja Praca; magazyn

06:50 Był taki dzień – 13 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – Koło 
historii - Komitet obrony 
robotników - prawdziwa 
historia; cykl reportaży

07:30 Nie zapomniana 
tragedia; reportaż

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Miasto 
w dżungli; odc. 39

08:35 Klasztory polskie – 
Paulini na Skałce

09:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 7 Ojcowski dom. Rok 
1919; serial TVP

10:30 Reportaż
11:00 Podróże z historią; 

s.V; odc. 46; cykl dokum.
11:40 Taśmy bezpieki – 

Porwania samolotów w 
PRL

12:15 Urodziłem się w 
czterdziestym piątym...; 
film dok.; Polska (1986)

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – W nurcie Bugu

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica bomby A; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Operacja 
Weserubung; cykl dokum.

15:10 Dawne światy; odc. 
5/8 Jordania. Od 
Nabatejczyków do 
Haszymidów; serial 
dokum.; Francja (2007)

16:15 Historia Polski – 
Legenda Grunwaldu; film 
dokumentalny; Polska 
(2010)

17:15 Małe ojczyzny – 
Historia rodziny z 
morzem w tle; cykl dok.

17:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
10; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Bitwa pod Mokrą - Siła 
kawalerii

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 27; 
magazyn

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Tajna broń 
D – Day; odc. 1/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 8 Niepokój i gniew. 
Rok 1919; serial TVP

22:50 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia szalikowca 
na Ukrainie; reportaż

23:25 Poeta nieznany; film 
dokumentalny; Polska 
(2004)

00:40 Wiedźmin; odc. 7/13 
Dolina Kwiatów; serial 
fantastyczno-przygodowy

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Miasto 
w dżungli; odc. 39; cykl 
reportaży

02:20 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
10 Na wojnie jak to na 
wojnie; serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów. 
Stade Pierre-Mauroy 
w Villeneuve-d’’Ascq 
niedaleko Lille jest areną 
turnieju finałowego 
premierowej edycji LN. 
Bierze w nim udział sześć 
drużyn: Francja,...

8:10 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

10:20 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy; mecz 1. 
rundy: Lech Poznań - FC 
Gandzasar Kapan

12:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. 
W programie relacje 
z imprez, rozmowy 
z gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

13:00 Kronika Wimbledonu; 
magazyn tenisowy

14:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 12. dzień

16:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 12. dzień

18:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; 12. dzień

21:00 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga 
w Rabacie

23:10 Boks
1:00 Sporty walki; KSW 14: 

Dzień Sądu; walka: 
Mariusz Pudzianowski - 
Eric Esch. Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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05:30 Klan; odc. 3305; 
telenowela TVP

05:55 Klan; odc. 3306; 
telenowela TVP

06:30 Sprawa dla reportera
07:25 Pełnosprawni; odc. 

258; magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:50 Rok w ogrodzie
08:10 Rok w ogrodzie-Extra
08:30 Weterynarze z sercem
09:00 Sekundy, które 

zmieniły życie; reportaż
09:15 Program 

publicystyczny
09:30 Studio Raban
10:00 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:25 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 74 Łowicz; 
magazyn

11:05 Dr Quinn; seria VI; 
odc. 10/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE

12:20 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
felieton

12:35 Nieziemskie wulkany; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); 
reż.:Andrew Thompson

13:45 Serial fabularny
14:40 Wojenne dziewczyny; 

s.I; odc. 5; serial TVP
15:30 Trzecia połowa; odc. 

47
15:40 Mundial 2018; studio
15:50 Mundial 2018 - 3 

miejsce
18:40 Trzecia połowa odc 48
18:55 Program rozrywkowy
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Komisarz Alex; serial 

kryminalny TVP
21:05 Hit na sobotę – 

Pojedynek na pustyni; 
thriller; USA (2014); 
reż.:Jean - Baptiste 
Leonetti; wyk.:Michael 
Douglas, Jeremy Irvine, 
Ronny Cox, Hanna 
Mangan Lawrence

22:45 Dług; dramat; USA, 
Wielka Brytania, Węgry 
(2010); reż.:John Madden; 
wyk.:Helen Mirren, Sam 
Worthington, Jessica 
Chastain, Tom Wilkinson, 
Ciaran Hinds

00:45 Dziewczyny z 
wyższych sfer; komedia; 
USA (2003); reż.:Boaz 
Yakin; wyk.:Brittany 
Murphy, Heather Locklear, 
Dakota Fanning, Marley 
Shelton, Donald Faison

02:30 Chłopi; odc. 11/13 - 
Scheda; serial TVP

05:30 Koło fortuny; odc. 47 
ed. 3; teleturniej

06:05 Na dobre i na złe; odc. 
666 - Kiepska prognoza; 
serial TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1364; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda

11:00 Rodzinka.pl; s.VIII; 
odc. 179 „Gdyby kózka nie 
skakała...” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:35 Barwy szczęścia; odc. 
1871; serial obyczajowy 
TVP

12:15 Gwiazdy w południe – 
Tygrysy murawy; 
komedia; USA (2005); 
reż.:Jesse Dylan; wyk.:Will 
Ferrell, Robert Duvall, 
Steven Anthony Lawrence, 
Scott Adsit, Josh 
Hutcherson

14:00 Familiada; odc. 2407; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

15:15 Kabaretowe Przeboje 
Lata 2015; program 
rozrywkowy

16:15 Rodzinka.pl; s.VIII; 
odc. 180 „Boskie życie” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

16:45 Słowo na niedzielę
17:10 Na dobre i na złe; odc. 

696 Strach ma wielkie 
oczy; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy Postaw na 

milion
18:40 Postaw na milion; 

odc. 179; teleturniej
19:35 Lajk!
20:05 XXII Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki i 
Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 (1); 
widowisko

21:05 XXII Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki i 
Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 (2); 
widowisko

22:05 XXII Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki i 
Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 (3); 
widowisko

23:10 Eventy kabaretowe 
(powtórka)

00:15 Eventy kabaretowe 
(powtórka)

01:20 Agent XXL 2; komedia; 
USA (2006); reż.:John 
Whitesell; wyk.:Martin 
Lawrence, Nia Long, Emily 
Procter, Mark Moses

03:05 Lwie serce; film akcji; 
USA (1990)

05:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV; s. XV; 
odc. 4/18; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2014)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:30 Królewna Śnieżka i 
siedmiu krasnoludków; 
film animowany, USA 
1937

9:15 My3 (42); program dla 
dzieci

9:45 My3 (43); program dla 
dzieci

10:20 Ewa gotuje (302); 
magazyn kulinarny

10:55 Seksmisja; komedia 
SF, Polska 1983

13:45 W rytmie hip-hopu 2; 
film muzyczny, USA 2006. 
Sara jest jedną z 
najlepszych uczennic 
akademii tańca Julliard. 
Podziela fascynację 
jednego z wykładowców 
hip-hopem i subkulturą 
raperów.

15:40 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

15:50 Joker (47); teleturniej. 
Uczestnicy odpowiadają 
na 10 pytań. Pomagają im 
w tym specjalne karty. 
Gracze mają do dyspozycji 
osiem atutów, które 
pozwalają zachować...

16:50 Joker (48); teleturniej
17:45 Chłopaki do wzięcia 

(83); serial dokumentalny
18:20 Chłopaki do wzięcia 

(84); serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (58); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:10 Percy Jackson: Morze 
potworów; film 
przygodowy, USA 2013

22:35 Obcy kontra Predator 
2; film SF, USA 2007. 
Starcie kosmicznych 
gigantów. Ludzie są 
świadkami niespotykanej 
dotąd wojny.

0:25 Chirurdzy (88); serial 
obyczajowy. Serial o życiu 
zawodowym i prywatnym 
grupy młodych lekarzy, 
pracujących na oddziale 
chirurgii w jednym ze 
szpitali w Seattle.

1:25 Chirurdzy (89); serial 
obyczajowy

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo

5:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
7:55 Kobieta na krańcu 

świata: Samotni w sieci 
(4); serial dokumentalny

8:30 Dzień Dobry Wakacje; 
magazyn

11:00 Na Wspólnej (2709); 
serial obyczajowy

11:25 Na Wspólnej (2710); 
serial obyczajowy

11:50 Na Wspólnej (2711); 
serial obyczajowy

12:25 Na Wspólnej (2712); 
serial obyczajowy

12:51 Ugotowani (5); reality 
show

13:55 Mistrzowskie cięcie 
(6/8); reality show

14:55 Agent - Gwiazdy (6); 
reality show

16:00 Domowe rewolucje 2 
(8); program rozrywkowy

17:00 Projekt Lady (8); 
reality show

18:00 Kuchenne rewolucje: 
Ostrowiec Świętokrzyski, 
Bar na Stawkach (11); 
program rozrywkowy, 
Pani Ania prowadzi 
restaurację na jednym 
z osiedli w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Podaje 
domowe obiady, które 
jednak nie przyciągają 
klientów. Nerwowa...

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!; magazyn 

reporterów. Od 15 
lat reporterzy ‚Uwagi’ 
ujawniają sprawy, które 
wymagają interwencji. 
Tropią afery, korupcję 
czy niekompetencję, 
nagłaśniają ważne 
społecznie tematy. 
Pomagają...

20:00 Jak w niebie; komedia 
romantyczna, USA 
2005. Młody wdowiec 
zyskuje tajemniczą 
współlokatorkę. Z czasem 
się w niej zakochuje.

22:00 Ostatnia piosenka; 
melodramat, USA 2010

0:15 World War Z; horror 
SF, Malta/USA 2013. Na 
świecie rozprzestrzenia 
się tajemnicza choroba. 
Eksperci muszą odkryć 
jej źródło.

2:35 Kuchenne rewolucje: 
Ostrowiec Świętokrzyski, 
Bar na Stawkach (11); 
program rozrywkowy. 
Pani Ania prowadzi 
restaurację na jednym 
z osiedli w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Podaje 
domowe obiady, które 
jednak nie przyciągają 
klientów. Nerwowa...

3:35 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

06:00 Skorpion; serial, USA 
2014; odc. 5

06:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:25 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

08:25 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

09:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 81

10:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 82

11:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 83

12:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 84

13:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 85

14:25 Mafia!; komedia, USA 
1998. Sycylia, 1912 rok. 
Dziesięcioletni Vinzenzo 
Cortino musi uciekać 
przed zemstą lokalnych 
gangsterów. Postanawia 
wyruszyć do Ameryki. Po 
wielu latach jest jednym z 
najpotężniejszych 
przestępców…

16:15 Duży, gruby 
kłamczuch; komedia, USA 
2002

17:50 Agent XXL: Rodzinny 
interes; komedia, USA 
2011

20:00 Bleeding Steel; akcja, 
Chiny 2017. Inspektor Lin 
otrzymuje niebezpieczne 
zadanie. Jest nim 
przetransportowanie 
naukowca i jego broni 
biologicznej w bezpieczne 
miejsce…

22:15 Odrzut; akcja, Kanada 
2011. Ryan Varrett (Steve 
Austin) to były oficer 
policyjny. Jego życie legło 
w gruzach, gdy jego 
rodzina została brutalnie 
zamordowana. Ryan 
postanowił dopaść 
sprawców…

00:10 Anakondy: Polowanie 
na Krwawą Orchideę; 
akcja, USA 2004. W głębi 
tropikalnego lasu na 
Borneo zostaje odkryty 
nowy gatunek rośliny o 
niezwykłych 
właściwościach – Czarna 
Orchidea. Serum z jej 
kwiatu może wyleczyć 
każdą chorobę…

02:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:40 Bulionerzy; odc. 61 - 
Podpis; serial komediowy 
TVP

06:10 Bulionerzy; odc. 62 - 
Odwieczny wróg; serial 
komediowy TVP

06:45 Dom; odc. 9/25 - Po 
obu stronach muru; serial 
TVP

08:30 Samochodzik i 
Templariusze; odc. 2/5 
Fałszywy brodacz; serial 
TVP

09:05 Samochodzik i 
Templariusze; odc. 3/5 
Tajemnica Bahometa; 
serial TVP

09:45 Ranczo; s.X; odc. 123 
- Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.X; odc. 124 
- Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
119 „Komunia”; serial 
komediowy TVP

13:15 Pociąg do podróży; 
odc. 5; serial TVP

13:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 232 - 15:10 
do Skarżyska; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; s.X; odc. 125 
- Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.X; odc. 126 
- Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Jest sprawa; komedia; 
Polska (2002); reż.:Olaf 
Lubaszenko; wyk.:Joanna 
Kurowska, Leszek 
Malinowski, Krzysztof 
Kowalewski, Jarosław 
Gruda, Tomasz Sapryk, 
Michał Malinowski, 
Tadeusz Huk, Stefan 
Friedman, Bohdan Łazuka, 
Olaf Lubaszenko

18:50 Czterdziestolatek; odc. 
9/21 - Rodzina, czyli obcy 
w domu; serial TVP

19:55 Ojciec Mateusz; odc. 
233; serial TVP

20:50 Ojciec Mateusz; odc. 
234; serial TVP

21:50 Ranczo; s.X; odc. 128; 
serial obyczajowy TVP

22:45 Ranczo; s.X; odc. 129; 
serial obyczajowy TVP

23:45 Randka w ciemno; 
komedia; Polska (2009)

01:25 Pitbull; odc. 18; serial 
policyjny TVP

02:25 Ekstradycja 2; odc. 
5/9; serial TVP

03:35 Prokurator; odc. 9/10; 
serial kryminalny TVP

04:25 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 „Słona zupa” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

06:30 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Łazuka i 
co...?

07:25 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 43 
Olsztyn; magazyn

07:55 Kraj się śmieje - 
Podróże i sentymenty (1); 
widowisko

08:55 Koło fortuny; odc. 216 
ed. 4; teleturniej

09:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Patrycja 
Markowska; /1/; reportaż

10:10 Życie to Kabaret – 
Humor Jacka 
Fedorowicza; program 
rozrywkowy

11:05 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /1/ - 
Europejski Sen (Andre 
Rieu: Welcome To My 
World); cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Patrycja 
Markowska; /2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Na ryby do Rybna; 
magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 52 Polskie cuda 
natury; cykl dokumentalny

13:35 Z Andrusem po Galicji 
- Mielec

14:15 Postaw na milion; 
odc. 164; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /21/ - „Miłość Ci 
wszystko wybaczy” - 
Hanka Ordonówna

15:20 Zakupy pod kontrolą 
(3); reality show

15:50 Hity kabaretu (11) 
Kresowiacy i inne hity 
Kabaretu pod 
Wyrwigroszem; program 
rozrywkowy

16:55 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /1/ - 
Europejski Sen; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:50 Fuks; komedia 
sensacyjna; Polska (1999)

19:20 Tylko jeden skecz – 
„Wizyta rodziców” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

19:40 Bake off – Ale ciacho! 
(8) ed. 4; widowisko

20:35 Bake off – Ale przepis 
(8)

20:55 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1

21:55 The Wall. Wygraj 
marzenia; /5/; teleturniej

22:50 Ludzik, czyli One Man 
Show (4)

23:30 Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki i Kultury 
Romów w Ciechocinku

02:40 Koło fortuny; odc. 215 
ed. 4; teleturniej

03:20 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Łazuka i 
co...?

5:40 Ukryta prawda (279); 
serial paradokumentalny

6:50 Mango; telezakupy. W 
programie prezentowane 
są różnorodne produkty. 
Po zapoznaniu się z 
ofertą widzowie mogą 
telefonicznie zamówić 
wybrane towary.

8:55 Magda M. (6); serial 
obyczajowy. Sercowe 
perypetie ambitnej 
prawniczki Magdy 
Miłowicz oraz jej 
przyjaciół. Zakochana w 
Piotrze Magda stara się 
spełnić swoją miłość.

9:55 Magda M. (7); serial 
obyczajowy

10:55 Magda M. (8); serial 
obyczajowy

11:55 Magda M. (9); serial 
obyczajowy

13:00 Psy i koty: Odwet 
Kitty; film familijny, 
Australia/USA 2010. 
Zła kotka Kitty Galore 
chce przejąć władzę nad 
światem. Owczarek Diggs 
musi ją powstrzymać.

14:45 Nowy Jork, nowa 
miłość; komedia, USA 
2004

16:40 Prezydent: Miłość w 
Białym Domu; komedia 
romantyczna, USA 1995

19:00 Komediowa sobota: 
Dzika lokatorka; komedia 
romantyczna, USA 1992

21:20 Licencja na miłość; 
komedia romantyczna, 
USA 2007

23:10 Stan zagrożenia; film 
sensacyjny, USA 1994. 
Urzędnik CIA musi się 
przeciwstawić korupcji 
w najwyższych kręgach 
władzy.

2:05 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:15 Druga strona medalu: 
Cherie Blair (3/7); talk-
show. Cherie Blair, żona 
byłego premiera Wielkiej 
Brytanii, opowiada m.in., 
jak udało jej się pogodzić 
karierę prawniczą z 
wychowaniem dzieci.

4:50 Druga strona medalu: 
Mariola Gołota (1/8); 
talk-show. Żona boksera 
Andrzeja Gołoty prowadzi 
praktykę adwokacką w 
Chicago. Dziś opowiada 
m.in. o codziennym życiu 
ze znanym pięściarzem.

5:15 Nowy wygląd, nowe 
życie (7/8); program

6:45 Na widelcu z Gokiem 
Wanem

7:45 Wiem, co jem, i wiem, 
co kupuję (9/12); program

8:30 Co nas truje (6/12); 
program rozrywkowy

9:15 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

9:45 Cofnij czas (4/12); 
program rozrywkowy

10:45 Misja ratunkowa 
(2/10); program

11:30 Sablewskiej sposób 
na modę (3/10); program 
rozrywkowy

12:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/12); reality 
show

13:00 I nie opuszczę Cię 
aż do ślubu (3/6); reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 
(10); program rozrywkowy

14:15 W roli głównej: 
Maciej Zakościelny (3/8); 
talk-show

14:45 Mistrzowskie cięcie 
(7/8); reality show

15:45 Pani gadżet (1/12); 
magazyn poradnikowy

16:15 Pani gadżet (12/22); 
magazyn poradnikowy

16:45 Misja ratunkowa 
(3/10); program 
rozrywkowy

17:30 W dobrym stylu (8/12); 
magazyn poradnikowy

18:15 Cała prawda o 
Iron Majdan; serial 
dokumentalny

18:45 Gwiazdy od 
kuchni (3/8); program 
rozrywkowy

19:15 Misja Pies (6/12); 
program rozrywkowy

19:45 Sablewskiej sposób 
na... (8/10); program 
rozrywkowy

20:15 Zakupy dla 
nieznajomego (7/26); 
program rozrywkowy

21:20 Pocałunek w ciemno 
(6); program rozrywkowy

22:30 Zaskocz mnie!: Tomek 
i Klaudia - punkowe 
zaręczyny w American 
Day (3/10); program 
rozrywkowy

23:05 Bogate dzieciaki w 
sieci (3/7); reality show

0:10 Luksusowi projektanci 
(7/8); serial dokumentalny

1:10 Detektywi od zdrad 
(20/22); reality show

2:10 W roli głównej: Kayah 
(3/16); talk-show

2:40 W roli głównej: Paweł 
Małaszyński (6/16); 
talk-show

3:10 Wiem, co jem (9/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (1/15); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (3/16); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (11/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 piłka nożna - Mundial 
2018; hit

07:30 Prosto z Mundialu; 
magazyn

08:05 Mundial 2018 mecz 
1/2 finału

10:05 Mundial 2018 mecz 
1/2 finału: 2

12:10 Mundial 2018 studio
13:00 Mundial 2018 studio
14:05 Dzień na Mundialu; 

felieton
15:10 Mundial 2018 studio
15:50 Mundial 2018; 3 

miejsce
20:15 Mundialowy Wieczór
21:00 lekkoatletyka - PŚ 

Londyn
00:10 piłka nożna - Mundial 

2018; mecz o 3 miejsce
02:15 la - MŚ Londyn

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Listy do PRL–u – Rower 

na parę; felieton
07:05 Astronarium; magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 I kocham to miasto
08:05 Antenowe remanenty
08:15 Podróże z góralem; seria 

V - TVP 3 odc. 5; magazyn
08:40 Teraz Ryby; magazyn
09:00 Mosty Ameryki. Historia 

Rudolfa Modrzejewskiego;; 
cz. 1; film dokum.; USA 
(2016)

09:50 Listy do PRL–u – Rower 
na parę; felieton

10:02 Studio 3; pr.  rozrywk.
11:00 Słodka kuchnia 

pszczółek
11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; mag. ekon.
11:58 POGODA
12:00 Antenowe remanenty
12:20 Lato w Regionach
12:30 Antenowe remanenty
12:55 OSTOJA
13:25 Fundusze Europejskie 

– jak to działa? - flesz; odc. 
2; felieton

13:35 Fundusze Europejskie – 
jak to działa?; odc. 2

13:40 LATO W REGIONACH
13:55 Pogoda
14:00 LATO W REGIONACH
14:20 EUROPEJCZYCY
14:50 Rybactwo i morze
15:15 Pogoda
15:20 LATO W REGIONACH
15:40 wojsko – polskie.pl; odc. 

18; reportaż
16:15 Tygodnik polityczny
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:15 LATO  W REGIONACH
17:31 POGODA
17:34 Relacje; mag. ekon.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Mosty Ameryki. Historia 

Rudolfa Modrzejewskiego; 
cz. 1; film dokum.; USA 
(2016)

23:25 Antenowe remanenty
23:45 Astronarium; magazyn
00:15 Antenowe remanenty
01:00 Rybactwo i morze; 

magazyn
01:30 EUROPEJCZYCY
02:00 Tygodnik polityczny
02:30 Antenowe remanenty
03:20 wojsko – polskie.pl; odc. 

18; reportaż
03:50 Mosty Ameryki. Historia 

Rudolfa Modrzejewskiego; 
cz. 1; film dokum.; USA 
(2016)

04:30 Antenowe remanenty
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 14 
lipca; felieton

07:00 Opowieść o Indiach - 
Spotkanie dwóch 
oceanów; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

08:05 Regiony z Historią – 
Tradycje balonowe w 
Legionowie; cykl dokum.

08:30 Podróże z historią; 
s.V; odc. 46 Słodki smak 
historii; cykl dokumentalny

09:10 Egipt; cz. 6/6 Sekrety 
Hieroglifów; serial; Wielka 
Brytania (2005)

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Smaki Suwalszczyzny

10:40 Wielki Test. Polskie 
aktorki i aktorzy

12:45 Sprint przez historię 
Przemysława Babiarza

13:25 Life – Życie.; cz. 7. 
Łowcy i ich ofiary; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

14:20 Szerokie tory – Soczi; 
reportaż

14:45 Wielka Gra; teleturniej
15:45 Spór o historię – 

Polak, Węgier, dwa 
bratanki; debata

16:25 Osso moje Osso; 
Polska (2015)

17:20 Portrety Wojenne – 
Józef Beck; cykl dokum.

17:55 Quo vadis?; odc. 2/6; 
serial TVP

18:50 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Tajna broń 
D – Day; odc. 1/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

19:55 Wojownicy czasu – 
Dębe Wielkie czyli 
zmarnowane zwycięstwo; 
cykl reportaży

20:30 Kariera Nikodema 
Dyzmy; odc. 1/7; serial 
TVP; Polska (1979); 
reż.:Jan Rybkowski, Marek 
Nowicki; wyk.:Roman 
Wilhelmi, Leonard 
Pietraszak, Mariusz 
Dmochowski, Bronisław 
Pawlik, Tadeusz Pluciński, 
Halina Golanko

21:35 Z życia regionu – 
Hieronim Bednarski – 
Wyklęty z „czerwonej 
wsi”; reportaż

22:25 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

23:40 Legenda Wieży Eiffla; 
dokument fabularyzowany; 
Francja (2005); reż.:Simon 
BROOK

01:25 Bezmiar 
sprawiedliwości; dramat; 
Polska (2006); 
reż.:Wiesław Saniewski; 
wyk.:Jan Frycz, Bożena 
Stachura, Robert Olech, 
Jan Englert, Artur Barciś, 
Artur Żmijewski, Danuta 
Stenka, Robert Gonera, 
Ewa Wencel, Ewa 
Błaszczyk

6:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Ligi Europy; mecz 1. 
rundy: Lech Poznań - FC 
Gandzasar Kapan

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny. 
Zestawienie informacji 
dotyczących 21. 
Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej, które odbywają się 
w Rosji.

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:10 Lekkoatletyka: 
Diamentowa Liga w 
Rabacie

11:20 Tenis; Turniej 
Wimbledon; mecz 
półfinałowy gry 
pojedynczej mężczyzn

14:00 Tenis; Kronika 
Wimbledonu; magazyn 
tenisowy

15:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; mecz 
finałowy gry pojedynczej 
kobiet

18:00 Boks
19:00 Piłka nożna; 

Superpuchar Polski; 
studio

20:00 Piłka nożna; 
Superpuchar Polski: Legia 
Warszawa - Arka Gdynia

22:00 Piłka nożna; 
Superpuchar Polski; 
studio

23:30 Boks
2:00 Boks; Walka o pas WBA 

World w Kuala Lumpur; 
waga półśrednia: Manny 
Pacquiao - Lucas Martin 
Matthyse
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04:45 Galeria; odc. 139; 
serial obyczajowy TVP

05:15 Galeria; odc. 140; 
serial obyczajowy TVP

05:35 Klan; odc. 3307; 
telenowela TVP

06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (393)

06:35 wojsko - polskie.pl; 
odc. 19; reportaż

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Ziarno
09:10 Mundial 2018; mecz o 

3 miejsce
11:20 Spotkanie ze Świętym
11:40 Między ziemią a 

niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem
12:55 Z pamięci – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
felieton

13:05 BBC w Jedynce – 
Szpiedzy wśród zwierząt; 
cz. 1. Miłość; Wielka 
Brytania (2017); reż.:John 
Downer

14:05 Serial fabularny
15:05 Wojenne dziewczyny; 

s.I; odc. 6; serial TVP
15:50 Trzecia połowa
16:00 Mundial 2018; studio
16:30 Mundial 2018; 

Ceremonia Zamknięcia
16:45 Mundial 2018 - FINAŁ
19:20 Trzecia połowa
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Drogi Wolności
21:10 Zakochana Jedynka – 

Jak zostać księżną; film 
obyczajowy; Australia 
(2015); reż.:Jennifer 
Leacey; wyk.:Emma 
Hamilton, Ryan O’Kane, 
Gig Clarke, Renae Small

22:55 Yuma; film 
obyczajowy; Polska, 
Czechy (2012); reż.:Piotr 
Mularuk; wyk.:Jakub 
Gierszał - Zyga, Katarzyna 
Figura - Halinka, ciotka 
Zygi, Krzysztof Skonieczny 
- Kula, Tomasz Kot - Opat, 
Jakuyb Kamieński - Młot, 
Karolina Chapko - Majka, 
Helena Sujecka - Bajadera, 
Kazimierz Mazur - Rysio, 
Tomasz Schuchardt - 
Ernest, Wojciech 
Czerwiński - Nike

00:55 Pojedynek na pustyni; 
thriller; USA (2014); 
reż.:Jean - Baptiste 
Leonetti; wyk.:Michael 
Douglas, Jeremy Irvine, 
Ronny Cox, Hanna 
Mangan Lawrence

05:55 Słowo na niedzielę
06:05 Na dobre i na złe; odc. 

667 - Zdarzenia 
niepożadane; serial TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1365; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda

10:30 Rodzinne oglądanie - 
300 milionów lat - Wielka 
kolizja; odc. 1; serial 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

11:30 Makłowicz w podróży; 
magazyn kulinarny

12:05 Gwiazdy w południe – 
Bandolero; western; USA 
(1968); reż.:Andrew V. 
McLaglen; wyk.:James 
Stewart, Dean Martin, 
Raquel Welch, George 
Kennedy

14:00 Familiada; odc. 2408; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 49 
ed. 3; teleturniej

15:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (11) ed 11; zabawa 
quizowa

16:45 Kocham Cię, Polsko! - 
kulisy

16:50 Bake off – Ale przepis 
(7)

17:10 Na dobre i na złe; odc. 
697 To chyba miłość; 
serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; 

odc. 180; teleturniej
19:35 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 181 „Sprzedane” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

20:10 Agent XXL 2; komedia; 
USA (2006); reż.:John 
Whitesell; wyk.:Martin 
Lawrence, Nia Long, Emily 
Procter, Mark Moses

21:50 The Good Doctor; odc. 
1; serial obyczajowy; USA 
(2017); reż.:Seth Gordon; 
wyk.:Freddie Highmore, 
Nicholas Gonzalez, 
Antonia Thomas, Richard 
Schiff, Hill Harper

22:45 The Good Doctor; odc. 
2; serial obyczajowy; USA 
(2017)

23:40 FESTIWAL ENTER 
ENEA

00:45 Kino bez granic – 
Mandarynki; dramat; 
Gruzja, Estonia (2015); 
reż.:Zaza Urushadze; 
wyk.:Lembit Ulfsak, Elmo 
Nueganene, Giorgi 
Nakashidze, Mikheil 
Meskhi

02:20 Tygrysy murawy; 
komedia; USA (2005)

04:00 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XV; s. XV; 
odc. 5/18; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2014)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:35 Jeźdźcy smoków (1); 
serial animowany

8:00 Jeźdźcy smoków (2); 
serial animowany

8:35 Pocahontas; film 
animowany, USA 1995. 
Córka wodza indiańskiego 
plemienia zakochuje się 
w brytyjskim kapitanie.

10:10 Gwiezdne wojny: 
Część 2 - Atak klonów; 
film SF, USA 2002

13:20 Percy Jackson: Morze 
potworów; film 
przygodowy, USA 2013

15:45 W rytmie serca (11); 
serial obyczajowy. Adam 
Żmuda zostaje zmuszony 
do rezygnacji z pracy 
w szpitalu. Przed 
wyjazdem do Afryki 
odwiedza rodzinny 
Kazimierz Dolny. 
Pojawienie się...

16:45 W rytmie serca (12); 
serial obyczajowy

17:50 Nasz nowy dom (53); 
reality show. Rodzinę pani 
Urszuli dotknęła tragedia. 
Najpierw ona zachorowała 
na nowotwór, następnie 
jej córki. Od czasu ich 
śmierci kobieta sama 
wychowuje...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Słoneczna Stacja (1); 

magazyn
20:05 Kabaretowa noc pod 

gwiazdami - Lidzbark 
Warmiński 2016; program 
rozrywkowy. Piotr 
Bałtroczyk i Radek Bielecki 
oraz Roman Żurek 
i Michał Gawliński 
dyskutują na temat 
wyższości jednych 
regionów Polski nad 
innymi....

23:05 Kolejne 48 godzin; 
komedia sensacyjna, USA 
1990. Policjant ma 2 dni 
na to, by odzyskać dobre 
imię. Pomaga mu 
recydywista.

1:10 Punisher; film 
sensacyjny, Niemcy/USA 
2004

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:40 Mango; telezakupy
7:55 Nowa Maja w ogrodzie 

(19/39); magazyn 
poradnikowy

8:25 Akademia ogrodnika 
(19); magazyn ogrodniczy

8:30 Dzień Dobry Wakacje; 
magazyn

11:00 Dorota inspiruje (1); 
reality show. Katarzyna 
nie odnawiała kuchni 
przez 20 lat. Teraz chce 
zlikwidować stary kredens 
- pamiątkę po prababci. 
Bohaterka odcinka narzeka 
też...

12:00 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny

12:30 36,6°C (8); program 
medyczny. Ewa Drzyzga 
porusza temat przepukliny. 
Prowadząca przybliża 
nowoczesną i przede 
wszystkim bezpieczną 
metodę operowania tej 
dolegliwości. Dowiemy się 
też jak...

13:25 Efekt Domina (6); 
serial dokumentalny. 
Fundacja Dominiki Kulczyk 
wspiera organizacje 
pozarządowe na całym 
świecie. Widzowie 
poznają m.in. losy osób 
oskarżonych o czary w 
Papui-Nowej Gwinei...

14:00 Babe: Świnka z klasą; 
film familijny, Australia/
USA 1995

16:00 Dennis rozrabiaka; 
komedia, USA 1993

18:00 Ugotowani (6); 
reality show. Pierwsza 
wizyta w Nowym Sączu. 
Tomasz jest masażystą i 
pasjonatem gry w zośkę. 
Karolina pracuje jako 
strażnik miejski. Aneta 
sprzedaje...

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:00 Władca Pierścieni: 

Drużyna Pierścienia; film 
fantasy, Nowa Zelandia/
USA 2001

23:55 Piekielna zemsta; film 
sensacyjny, USA 2011

2:15 Sekrety lekarzy (8); 
reality show. Stan zębów 
Edyty pozostawia wiele 
do życzenia. Kobieta 
postanowiła stawić 
czoło lękom i zaufać 
wykwalifikowanemu 
lekarzowi. 39-letnia Marta 
pracuje nad...

3:15 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:35 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

05:00 Hotel Zacisze; serial, 
Wielka Brytania 1975

05:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Etiopia; factual, 
Polska 2011; odc. 5

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA; odc. 6

07:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

08:00 Mickey i raźni 
rajdowcy; animacja, USA 
2016. Gotowi?! Staaaart! 
Myszka Mickey i jego 
przyjaciele Myszka Minnie, 
Kaczor Donald, Daisy, pies 
Pluto i Goofy wyruszają na 
wielką wyprawę przez 
wzgórze Hot Dog i 
dookoła świata w swoich 
zakręconych, 
wyścigowych pojazdach. 
Będzie się działo!

08:35 Kapitan Jake i piraci z 
Nibylandii; animacja, USA 
2014

09:00 Hotel Zacisze; serial, 
Wielka Brytania 1975

09:45 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Tajlandia; factual, 
Polska 2009; odc. 1

10:30 Duży, gruby 
kłamczuch; komedia, USA 
2002

12:20 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Złodziej 
nad złodziejami; familijny, 
Niemcy 2010

13:35 The Ash Lad: In the 
Hall of the Mountain 
King; przygodowy, 
Norwegia 2017

15:45 Miłość, szmaragd i 
krokodyl; przygodowy, 
Meksyk, USA 1984

17:50 Goście, goście; 
komedia, Francja 1993

20:00 Piąty element; akcja, 
Francja 1997

22:25 Sędzia Dredd; akcja, 
USA 1995. Odległa 
przyszłość. Ziemia po 
licznych wojnach i 
klęskach żywiołowych 
pogrążona jest w chaosie. 
Sprawiedliwości w 
zniszczonym i 
przepełnionym przemocą, 
anarchicznym świecie, 
porządku bronią 
Sędziowie…

00:25 Uwikłana; serial akcji, 
USA 2016

01:20 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

02:00 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 33

02:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

06:00 Bulionerzy; odc. 62; 
serial komediowy TVP

06:30 Bulionerzy; odc. 63; 
serial komediowy TVP

07:00 Dom; odc. 10/25; serial 
TVP

08:35 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 2/12; serial 
komediowy TVP

09:30 Ranczo; s.X; odc. 126; 
serial obyczajowy TVP

10:25 Ranczo; s.X; odc. 127 
- Dominator; serial 
obyczajowy TVP

11:20 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
120 „Dorastanie”; serial 
komediowy TVP

11:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
121”Wakacje w 
Grudziądzu”; serial 
komediowy TVP

12:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
122 „Bo ja jestem 
perfekcyjna”; serial 
komediowy TVP

12:55 Leśniczówka - 
tajemnice filmowego 
planu

13:20 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 234 - 
Mamusia; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.X; odc. 128 
- Klauzula sumienia; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

16:10 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

17:15 Cesarskie cięcie; 
komedia; Polska (1987); 
reż.:Stanisław Moszuk; 
wyk.:Alicja Migulanka, 
Renata Pękul, Roman 
Kłosowski, Krzysztof 
Kowalewski, Bożena 
Dykiel, Mariola 
Gładkowska, Wojciech 
Malajkat, Piotr 
Fronczewski, Dorota 
Kamińska i inni

18:50 Czterdziestolatek; odc. 
10/21; serial TVP

19:55 Ojciec Mateusz; odc. 
235; serial TVP

20:55 Ojciec Mateusz;  
odc. 236; serial TVP

21:50 Ranczo; s.I; odc. 1; 
serial TVP

22:55 Ranczo; s.I; odc. 2; 
serial obyczajowy TVP

23:55 Piłkarski poker; 
komedia sensacyjna; 
Polska (1988)

01:50 Korona królów; odc. 
35; telenowela histor. TVP

02:20 Korona królów; odc. 
36; telenowela histor. TVP

02:55 Oficerowie; odc. 
12/13; serial TVP

03:50 Komisariat; odc. 5 W 
niewoli; cz. 1; serial TVP

04:20 Komisariat; odc. 6 W 
niewoli; cz. 2; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

06:25 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/

07:25 Zakochaj się w 
Polsce; s.II; odc. 44 
Wielki Gościniec Litewski

07:55 Kraj się śmieje - 
Podróże i sentymenty (2)

08:55 Koło fortuny; odc. 217 
ed. 4; teleturniej

09:30 Pociąg do podróży; 
odc. 6; serial TVP

09:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Piotr 
Szczepanik; /cz. 1/

10:10 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru „Premiery, 
prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

11:05 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /2/ - 
Magia (Andre Rieu: 
Welcome To My World); 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Piotr 
Szczepanik; /cz. 2/; 
reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Polska wieprzowina na 
trzy sposoby

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 51; cykl dokum.

13:35 Z Andrusem po Galicji 
- Rzeszów

14:15 Sławomir Big Music 
Quiz; /4/; teleturniej 
muzyczny

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /22/ - „Oko za 
oko” - Justyna 
Steczkowska

15:20 Zakupy pod kontrolą 
(4); reality show

15:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Piotr 
Szczepanik; /cz. 1/; 
reportaż

16:25 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2; /2/ - 
Magia; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

17:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Piotr 
Szczepanik; /cz. 2/; 
reportaż

17:40 Olga Lipińska 
zaprasza (36); talk-show

18:30 Statyści; komedia; 
Polska (2006)

20:40 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

21:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 6) - Dzieci

22:45 Ludzik, czyli One Man 
Show (5)

23:15 Koło fortuny; odc. 216 
ed. 4; teleturniej

23:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (1-2)

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]

02:55 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/

5:45 Ukryta prawda (280); 
serial paradokumentalny

6:50 Mango; telezakupy
8:55 Przyjaciele 3 (3); serial 

komediowy. Dalsze losy 
przyjaciół. Rachel jest 
kelnerką w pubie, Monica 
szefem kuchni. Joey 
jest aktorem, Chandler 
urzędnikiem. Ross 
paleontologiem.

9:30 Magda M. (10); 
serial obyczajowy. 
Sercowe perypetie 
ambitnej prawniczki 
Magdy Miłowicz oraz jej 
przyjaciół. Zakochana 
w Piotrze Magda stara się 
spełnić swoją miłość.

10:30 Columbo 6 (2/4); serial 
kryminalny. Porucznik 
Columbo pracuje 
w wydziale zabójstw policji 
w Los Angeles. Zajmuje 
się głównie morderstwami 
osób z tzw. wyższych sfer.

12:10 Columbo 6 (3/4); serial 
kryminalny

13:50 Niedźwiedzie; film 
dokumentalny, USA 2014. 
Autorzy obserwują życie 
niedźwiedzi brunatnych 
zamieszkujących obszary 
Alaski. Młode osobniki 
zdobywają pierwsze 
życiowe doświadczenia.

15:35 Chisum; western, USA 
1970. Legendarny Billy 
Kid pomaga ranczerowi 
w walce o sprawiedliwość.

17:55 Zbuntowana 
księżniczka; komedia, 
Francja/Wielka Brytania/
USA 2008. 16-letnia 
Poppy trafia szkoły 
z internatem. Surowa 
dyscyplina nie przypada jej 
do gustu, ale pedagodzy 
nie mają dla niej taryfy...

20:00 Superseans: Suma 
wszystkich strachów; 
thriller, Niemcy/USA 2002. 
Amerykańscy eksperci 
zamierzają zapobiec 
wybuchowi globalnej 
wojny.

22:40 Zapłata; thriller SF, 
USA 2003

1:10 Lucyfer (1/13); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar 
w Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

2:10 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:20 Druga strona medalu: 
Jan Mela (4/7); talk-
show. Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej jest Jan 
Mela, niepełnosprawny 
polarnik, najmłodszy 
w historii zdobywca 
biegunów (północnego 
i południowego).

5:15 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (3/9); reality 
show

6:25 Pomysłowe wesela 
(6/10); program

7:10 Wojny salonów 
piękności

8:15 Apetyt na miłość (5/12); 
program rozrywkowy

9:15 Cała prawda o 
Iron Majdan; serial 
dokumentalny

9:45 Afera fryzjera (3/12); 
program rozrywkowy

10:30 Mistrzowskie cięcie 
(7/8); reality show

11:30 Co nas truje (7/12); 
program rozrywkowy

12:15 Sablewskiej sposób 
na modę (8/10); program

13:00 I nie opuszczę Cię 
aż do ślubu (4/6); reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 
(6/12); program

14:15 Zaskocz mnie!: Tomek 
i Klaudia - punkowe 
zaręczyny w American Day 
(3/10); program

14:50 W dobrym stylu (8/12); 
magazyn poradnikowy

15:35 Pomysłowe wesela 
(7/10); program

16:05 Misja Pies (7/12); 
program rozrywkowy

16:35 Mój gruby trener 
(3/10); program 
rozrywkowy

17:35 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (4/9); reality 
show

18:45 Wiem, co jem, i 
wiem, co kupuję (11/12); 
magazyn poradnikowy

19:30 Co nas truje (7/12); 
program rozrywkowy

20:15 Pani gadżet (12/22); 
magazyn poradnikowy

20:45 Pani gadżet (1/12); 
magazyn poradnikowy

21:15 Życie bez wstydu 
(7/12); reality show

22:15 Apetyt na miłość 
(6/12); program 
rozrywkowy

23:15 Twarzą w twarz z ISIS; 
film dokumentalny

0:20 W roli głównej: Maciej 
Zakościelny (3/8); talk-
show

0:50 66 w sieci (4/7); 
program rozrywkowy

1:20 66 w sieci (5/7); 
program rozrywkowy

1:50 W roli głównej: Filip 
Chajzer (5/6); talk-show

2:20 W roli głównej: 
Katarzyna Figura (12/16); 
talk-show

2:50 W roli głównej: Kuba 
Wojewódzki (7/16); 
talk-show

3:20 Wiem, co jem (10/16); 
magazyn poradnikowy

3:50 Wiem, co jem (2/15); 
magazyn poradnikowy

4:20 Wiem, co jem (4/16); 
magazyn poradnikowy

4:50 Wiem, co jem (12/16); 
magazyn poradnikowy

05:35 piłka nożna - Mundial 
2018; mecz o 3 miejsce

07:30 Prosto z Mundialu; 
magazyn

08:05 Mundial 2018 Studio 
Mundial omówienie 
meczu o 3 miejsce

09:00 Mundial 2018 Studio 
Mundial

11:05 Mundial 2018  - 
Studio Mundial (droga do 
finału A)

12:05 Mundial 2018  - 
Studio Mundial (droga do 
finału zespół B)

13:10 Mundial 2018 - Studio 
Mundial

14:05 Dzień na Mundialu; 
felieton

15:05 Mundial 2018 studio
16:50 Mundial 2018; FINAŁ
20:15 Mundialowy Wieczór
21:00 lekkoatletyka - PŚ 

Londyn
00:10 piłka nożna - Mundial 

2018; finał

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Polska z Miodkiem 

- (77) Chełm, Chełmiec, 
Chełmno; felieton

07:05 Wiatr od morza; 
magazyn

07:25 Pogoda 
07:35 Rączka gotuje; 

magazyn kulinarny
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
08:35 Agape; magazyn
09:00 Kredowy Spadek; film 

dokum.
09:45 Antenowe remanenty
10:02 Rączka gotuje
10:30 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:47 Magazyn kulturalny
11:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; 

magazyn
11:55 POGODA
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 70 Strzegom; 
magazyn

13:30 Pogoda
13:40 Ukryte skarby – Ulipki, 

popie jajka i królowa 
Bona na osiołku; cykl 
reportaży

14:10 Kredowy Spadek; film 
dokum.

15:10 Pogoda
15:15 Prywatne niebo; film 

obyczajowy
16:45 Dziennik regionów
17:00 Spotkanie ze Świętym
17:15 Sto na 100; magazyn 

ekonomiczny
17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokum.
19:58 POGODA
20:00 OCALENI
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Reportaż
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:35 Prywatne niebo; film 

obyczajowy
00:05 Wiatr od morza; 

magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 Sto na 100; magazyn 

ekonomiczny
01:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 70 Strzegom; 
magazyn

01:40 OCALENI
02:45 Głos Regionów
03:45 Kredowy Spadek; film 

dokum.
04:45 Pod Tatrami
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Agape; magazyn

06:50 Był taki dzień – 15 
lipca; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Wyspy 
Kanaryjskie – atlantycki 
tygiel; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Droga od Chrystusa 
do Konstantyna; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; USA 
(2014)

09:15 Doktor Ewa; odc. 2/9 - 
Cena lekcji; serial TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Indyk na polskim stole; 
magazyn kulinarny

10:35 Perły Adriatyku; film 
dokumentalny; Francja 
(2013); reż.:Michael 
Schlamberger

11:40 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

12:35 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

13:40 Szerokie tory – Bunkry 
Sewastopola

14:15 Żona i nie żona; 
dramat; Polska (1939); 
reż.:Emil Chaber; 
wyk.:Irena Malkiewicz 
Domańska, Tamara 
Wiszniewska, Stefan 
Hnydziński, Bogusław 
Samborski, Igo Sym, 
Władysław Grabowski, 
Mieczysława Ćwiklińska, 
Janina Brodwinówna, 
Hanna Różańska, Wanda 
Jarszewska

16:25 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Ex Libris; odc. 337; 

magazyn
17:45 Quo vadis?; odc. 3/6; 

serial TVP
18:45 Krzyżacy. Powstanie, 

potęga i upadek; film 
dokumentalny; Polska 
(2011); reż.:Krzysztof 
Talczewski

19:55 Podróż do śmierci; 
film sensacyjny; Polska, 
Niemcy (1996); 
reż.:Wolfgang Panzer; 
wyk.:Marek Kondrat, 
Radosław Pazura, Iwona 
Bielska, Edward Linde, 
Jan Monczka, Peter 
Sodann

21:35 Wielki test o Polskim 
Filmie

23:20 Chichot Pana Boga; 
cz. 1; film fabularny; 
Polska (1988); 
reż.:Tadeusz Kijański; 
wyk.:Ewa Borowik, Marek 
Walczewski, Zdzisław 
Wardejn, Henryk Talar, 
Bogusław Linda, Henryk 
Machalica, Karol 
Strasburger

00:50 Cała prawda o 
Grekach; odc. 2/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

02:05 Perły Adriatyku; film 
dokumentalny; Francja 
(2013)

6:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; mecz 
półfinałowy gry 
pojedynczej mężczyzn

8:00 Futbol News 2018; 
program informacyjny

8:05 Studio Futbol 2018; 
magazyn piłkarski 
poświęcony 21. 
Mistrzostwom Świata w 
Piłce Nożnej. Kibice znajdą 
w nim m.in. meldunki z 
Soczi, gdzie przebywa 
reprezentacja Polski,...

9:10 Boks: Walka o pas 
WBA World w Kuala 
Lumpur; waga półśrednia: 
Manny Pacquiao - Lucas 
Martin Matthyse

11:20 Atleci; magazyn 
sportowy

11:50 Piłka nożna; 
Superpuchar Polski: Legia 
Warszawa - Arka Gdynia

14:00 Tenis; Kronika 
Wimbledonu; magazyn 
tenisowy

15:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; mecz 
finałowy gry pojedynczej 
mężczyzn

18:00 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Dos Santos vs 
Ivanov; waga ciężka: 
Junior Dos Santos - 
Blagoy Ivanov

21:30 Boks: Walka o pas 
WBA World w Kuala 
Lumpur; waga półśrednia: 
Manny Pacquiao - Lucas 
Martin Matthyse

23:30 Piłka nożna; 
Superpuchar Polski; mecz: 
Legia Warszawa - Arka 
Gdynia

2:00 Sporty walki; KSW 41; 
walka: Borys Mańkowski - 
Roberto Soldić

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:10 TELEZAKUPY
05:50 Elif; s.II; odc. 279; 

serial; Turcja (2014)
06:45 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 142; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2016)

07:35 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
08:55 Mundial 2018: - FINAŁ
10:05 Mundial 2018: - FINAŁ
11:05 Dr Quinn; seria VI,; 

odc. 10/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 BBC w Jedynce – 

Błękitna Planeta II Kulisy 
powstawania; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

13:50 Elif; s.II; odc. 280; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Komisariat; odc. 19 

Szansa; serial TVP
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 143; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2016)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów; odc. 

21; telenowela historyczna 
TVP

18:25 Korona królów; odc. 
22; telenowela historyczna 
TVP

18:50 Jeden z dziesięciu; 
13/103; teleturniej

19:20 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 1
21:05 Rolnik szuka żony 

seria IV; odc. 1; reality 
show

22:05 Mundial 2018: - 
Podsumowanie

22:40 Tajemnica jeziora; 
odc. 1; serial; Francja 
(2015)

23:35 Bez tożsamości; odc. 
3 ; cz. 1; serial; Hiszpania 
(2016)

00:35 Czy świat oszalał? – 
Przewodnik po Państwie 
Islamskim; film dokum,; 
Francja (2016)

01:35 Jak zostać księżną; 
film obyczajowy; Australia 
(2015)

03:20 Krzyżacy. Powstanie, 
potęga i upadek; film 
dokumentalny

04:20 Notacje – Julia 
Hartwig. Lubelskie 
dzieciństwo; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 50 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
668 - Jutro będę wiedział, 
że cię kocham; serial TVP

07:00 Program katolicki
07:20 Makłowicz w podróży 

– Sycylia – Wokół 
Palermo; magazyn 
kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; 

odc. 182 „Przeprowadzka” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1872; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 51 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
160; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 5/7 - Końskie wesele; 
serial TVP

14:55 Bake off – Ale ciacho!; 
s.III (1); widowisko

16:00 Koło fortuny; odc. 52 
ed. 3; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2340; 
teleturniej

17:15 Czarna Perła; odc. 
38/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

116 „Dzieci nas 
wyprzedzają”; serial 
komediowy TVP

19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1872; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1873; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Rozmowy 
kontrolowane; komedia; 
Polska (1991); 
reż.:Sylwester Chęciński; 
wyk.:Stanisław Tym, Irena 
Kwiatkowska, Alina 
Janowska, Krzysztof 
Kowalewski, Marian 
Opania, Jerzy Turek, Jerzy 
Bończak, Zofia Merle

22:30 Oficer; odc.11/13 -  
Napad; serial TVP

23:35 Oficer; odc.12/13 - 
Narodziny; serial TVP

00:40 Mandarynki; dramat; 
Gruzja, Estonia (2015); 
reż.:Zaza Urushadze; 
wyk.:Lembit Ulfsak, Elmo 
Nueganene, Giorgi 
Nakashidze, Mikheil 
Meskh

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (546); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(552); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(555); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (78); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (691); 
serial paradokumentalny. 
Matka Mariki i Magdy 
zmarła na raka. Aby 
ratować jej kwiaciarnię, 
pożyczają pieniądze od 
sąsiadki. Gdy nie radzą 
sobie ze...

11:45 Gliniarze (202); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (599); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (25); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (654); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (144); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (26); 

serial paradokumentalny. 
W każdym odcinku 
widzowie poznają 
zaskakujące fakty 
dotyczące przeszłości 
bliskich jednej osoby. Na 
jaw wychodzą wstydliwe 
czy kontrowersyjne 
sytuacje, zdrady...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (59); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową 
rodziny jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:10 Megahit: Punisher; 
film sensacyjny, Niemcy/
USA 2004

22:50 Nożownik; dramat 
sensacyjny, USA 2003. 
Weteran wojenny zabija 
ludzi. Ściga go jego dawny 
dowódca.

0:55 X-Men: Pierwsza 
klasa; film SF, USA 
2011. Prequel serii o 
obdarzonych niezwykłą 
mocą mutantach znanych 
z komiksów Marvela.

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:20 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:45 Mango; telezakupy
7:00 MasterChef Junior 

(4/10); program 
rozrywkowy

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Marrone, 
Ostrów Wielkopolski (6); 
program rozrywkowy

9:30 Szkoła (322); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (580); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (50); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (218); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (219); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Mama tata 
(1047); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Kalina (1048); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Peper’s, 
Białystok (3); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (323); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (51); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (581); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Żeberka miodowo-
musztardowe (33); 
magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2713); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (87); 
teleturniej

21:30 Projekt Lady (9); 
reality show

22:30 Sekrety lekarzy (9); 
reality show

23:30 Karmazynowy 
przypływ; thriller, USA 
1995

1:55 Co za tydzień; magazyn 
informacyjny

2:30 Czysty Geniusz (3); 
serial medyczny. Wskutek 
wypadku policjant traci 
pamięć. James proponuje 
lekarzom zastosowanie 
nowoczesnej metody, 
dzięki której pacjent 
odzyska swoje 
wspomnienia. Pomocy 
wymaga też...

3:30 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial, Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 85

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 9

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial, USA 1987; odc. 10

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 12

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 16

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 85

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 86

20:00 Terytorium wroga; 
akcja, Francja 2011. Kiedy 
dziennikarka i reporterka 
zostaje porwana w 
Afganistanie, zwykłe 
zadanie stanie się misją 
życia dla wyszkolonych 
komandosów…

22:10 Uniwersalny żołnierz: 
Powrót; akcja, USA 1999. 
Luc Deveraux (Jean-
Claude Van Damme), jest 
jedynym ocalałym z 
niefortunnego projektu 
Uniwersalny Żołnierz. Po 
przejściu na emeryturę 
został technicznym 
doradcą specjalnego 
programu rządowego 
przygotowującego nową, 
silniejszą rasę żołnierza…

23:55 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1985

00:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

01:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:00 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 51; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 60 
„Wieczór kawalerski”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 61 
„Trudny pacjent”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
841; serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
124 „Niebezpieczne 
sporty”; serial komediowy 
TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
125 „Pasje”; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.X; odc. 129 
- Ochotnicza straż kobiet; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.X; odc. 130 
- Cuda, cuda ogłaszają; 
serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 237 - Wielka 
szansa (Ojciec Mateusz 
XVIII; odc. 12); serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 238 - Cud; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
82 - Powrót syna 
marnotrawnego; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Na sygnale; odc. 61 
„Trudny pacjent”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.IX; odc. 105 
- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 239 - Hipisi; serial 
kryminalny TVP

20:25 Cesarzowa Ki; odc. 25; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:25 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Ekstradycja 2; odc. 
5/9; serial TVP

02:20 Ekstradycja 2; odc. 
6/9; serial TVP

03:30 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
124; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Szybkie owocowe 
konfitury; magazyn 
kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(43)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (40) - Moda; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 218 
ed. 4; teleturniej

09:45 Bake off – Ale ciacho! 
(8) ed. 4; widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis 
(8)

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/34/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (1); program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia: 
TRASASASA (2); program 
rozrywkowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(44)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki (1); 
program rozrywkowy

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki (2); 
program rozrywkowy

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki (3); 
program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Z ziemi włoskiej do 
Polski; magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (96) - W 
góry; cykl reportaży

19:10 Makłowicz w podróży. 
Bośnia i Hercegowina. 
Nad Sutjeską i Driną; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/26/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(46)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (45) - Wesołe jest 
życie staruszka

22:15 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (7) ed 11; zabawa 
quizowa

23:50 Koło fortuny; odc. 217 
ed. 4; teleturniej

00:30 Sen o Warszawie; film 
dokumentalny

02:30 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 6) - Dzieci; 
widowisko

03:35 Rozrywka Retro – 
Camping Studia Gama

5:15 Ukryta prawda (281); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (357); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: 
Superbohater (76); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(12); serial fantasy

9:15 Magda M. (10); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (632); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Więzy 

krwi (77); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (531); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (358); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(13); serial fantasy

16:55 Magda M. (11); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (14); serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (633); 
serial paradokumentalny

20:00 Wyjdź za mnie 
(1/2); film obyczajowy, 
USA 2010. Rae jest 
niepoprawną romantyczką. 
Kiedy rozpada się jej 
wieloletni związek z 
Adamem, zakochuje się w 
Luke’u. Mężczyzna jej się 
oświadcza....

21:45 Uprowadzona (8/10); 
serial sensacyjny. 
ODNI wspiera izraelską 
agentkę, na którą poluje 
jej macierzysta firma. 
Christina martwi się, że 
może ją spotkać podobny 
los. Nieufność...

22:45 Poniedziałek z 
dreszczykiem: Mgła; 
horror, USA 1980. 
Duchy marynarzy 
atakują mieszkańców 
nadmorskiego miasteczka.

0:40 Tajemnice Laury 2 (15); 
serial kryminalny

1:40 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

3:50 Druga strona medalu: 
Sarah Ferguson (5/7); 
talk-show. Sarah Ferguson 
– księżna Yorku po 
rozwodzie straciła prawo 
do noszenia tytułu Jej 
Królewskiej Wysokości.

4:25 Druga strona medalu: 
Ewa Kopacz (6/7); 
talk-show. Ewa Kopacz – 
polityk, lekarz pediatra

5:00 Druga strona medalu: 
Izabela Małysz (7-ost.); 
talk-show. Izabela 
Małysz - żona jednego 
z najlepszych skoczków 
narciarskich na świecie.

5:25 Szkoła kulinarnych 
wyzwań (3/20); program

6:30 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

7:00 Idealna niania (8/12); 
reality show

7:45 Nowa Maja w ogrodzie 
(20/39); magazyn

8:15 Apetyt na miłość (4/8); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (7/12); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (12/13); 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (10/13); program

11:45 Kuchenne rewolucje 
(12/13); program

12:45 Apetyt na miłość 
(6/12); program

13:45 Co za tydzień; 
magazyn informacyjny

14:15 Pani gadżet (12/22); 
magazyn poradnikowy

14:50 Pani gadżet 2.0 (5/12); 
magazyn poradnikowy

15:20 W czym do ślubu? 
(6/12); program

15:50 W czym do ślubu? 
(3/10); program

16:20 Pomysłowe wesela 
(7/10); program

16:55 Ugotowani (4/10); 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(11/13); program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (5/6); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (8/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (9/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Cała prawda o 
Iron Majdan; serial 
dokumentalny

21:10 Sablewskiej sposób 
na modę (8/10); program 
rozrywkowy

21:55 Pani gadżet (1/12); 
magazyn poradnikowy

22:25 W roli głównej: 
Agnieszka Dygant (4/8); 
talk-show

22:55 Mistrzowskie cięcie 
(7/8); reality show

23:55 W dobrym stylu (8/12); 
magazyn poradnikowy

0:40 Twarzą w twarz z ISIS; 
film dokumentalny

1:40 W roli głównej: Ewa 
Chodakowska (6); talk-
show

2:10 W roli głównej: Marcin 
Meller (13/16); talk-show

2:40 W roli głównej: 
Karolina Korwin-
Piotrowska (4/6); talk-
show

3:10 Wiem, co jem (11/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (3/15); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (5/16); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

06:05 Mundial 2018: - FINAŁ
07:05 Mundial 2018: - FINAŁ 
08:25 Mundial 2018: - 

Mundial w pigułce; cz. 1.: 
Faza grupowa (skróty ze 
wszystkich meczów) 

10:35 Mundial 2018: - 
Mundial w pigułce; cz. 2.: 
Faza play - off (skróty ze 
wszystkich meczów) 

12:50 Lekkoatletyka - Puchar 
Świata: Londyn - dz 2

16:05 Mundial 2018: - 3 
miejsce

17:05 Mundial 2018: - 3 
miejsce

18:15 Mundial 2018: - FINAŁ 
19:10 Mundial 2018: - FINAŁ 
20:35 Mundial 2018: - 

Podsumowanie
22:05 Mundial 2018: - 

Podsumowanie
22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Mundial 2018: - 

Polska - Senegal
00:15 Mundial 2018: - 

Polska - Senegal
01:25 Mundial 2018: - 

Kolumbia - Japonia
02:25 Mundial 2018: - 

Kolumbia - Japonia
03:35 Boks

06:00 TELEZAKUPY
06:30 Rączka gotuje 

Dębowiec
06:50 Listy do PRL–u – 

Toaletowe toalety
07:00 Zaproszenie
07:20 Twarze TV Katowice
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Studio 3; pr. rozrywk.
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!Polskie na żywo
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Podróże z góralem; 

seria V - TVP 3 odc. 5
11:25 Mieczysław Paluch. 

Człowiek, powstaniec, 
dowódca.; film dokum.

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
13:00 Turystyczna Jazda
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:39 Kronika regionu
15:05 Agape; magazyn
15:35 Tygodnik polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rybactwo i morze
17:31 POGODA
17:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
17:45 Warmia i Mazury
18:00 BILANS ZDROWIA
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Optyka polityka
19:58 POGODA
20:00 Tygodnik polityczny
20:30 Rybactwo i morze
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Agape; magazyn
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Antenowe remanenty
00:05 Rybactwo i morze
00:30 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej - Księgozbiór 
Gimnazjum Mariackiego

00:40 Antenowe remanenty
01:20 O!Polskie na żywo
02:25 Antenowe remanenty
03:10 Podróże z góralem; 

seria V - TVP 3 odc. 5
03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Tygodnik polityczny

06:50 Był taki dzień – 16 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Legenda Grunwaldu; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40 
- Amazonka; cykl 
reportaży

08:40 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 17 - 
Kozłówka; reportaż

09:10 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 8 Niepokój i gniew. 
Rok 1919; serial TVP

10:25 Life – Życie.; cz. 7. 
Łowcy i ich ofiary; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

11:20 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 24; 
magazyn

11:55 Chce się żyć; film 
obyczajowy

13:55 Sensacje XX wieku – 
Bitwa pod Mokrą – Siła 
kawalerii

14:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Atak na 
ZSRR; cykl dokumentalny

15:20 Spór o historię – 
Zamojszczyzna. 
Ludobójcze wygnanie; 
debata

16:00 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

17:00 Ex Libris; odc. 337; 
magazyn

17:25 Flesz historii; odc. 
399; cykl reportaży

17:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
11 Ojcowie i dzieci; serial 
TVP

19:00 Sensacje XX wieku – 
Operacja „Foxley”

20:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Obszar 
Warowny Przemyśl

20:35 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby’m 
– Skarby narodowe; odc. 
4; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

21:45 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 9 Stąd mój ród. Rok 
1920; serial TVP

23:10 Filmy dokumentalne 
Aliny Czerniakowskiej – 
Ostatni Legioniści

23:25 Ostatni legioniści; film 
dokumentalny

00:15 Aksamitni terroryści; 
Czechy (2013)

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40 
- Amazonka; cykl 
reportaży

02:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
11 Ojcowie i dzieci; serial 
TVP

6:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon

8:00 Futbol News 2018
8:05 Studio Futbol 2018
9:00 Tenis; Turniej 

Wimbledon
12:00 Tenis; Kronika 

Wimbledonu
13:00 Tenis; Turniej 

Wimbledon; mecz 
finałowy gry pojedynczej 
mężczyzn

15:30 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga w 
Rabacie

17:40 Boks; Walka o pas 
WBA World w Kuala 
Lumpur; waga półśrednia: 
Manny Pacquiao - Lucas 
Martin Matthysse

20:10 Z archiwum 
boksu: Walka o pasy 
mistrzowskie federacji 
WBC i WBA w Omaha z 
1972 roku; waga ciężka: 
Joe Fra zier - Ron Stan der

20:50 Tenis; Turniej 
Wimbledon; mecz 
finałowy gry pojedynczej 
mężczyzn

23:00 Z archiwum 
boksu: Walka o pasy 
mistrzowskie federacji 
WBC i WBA w Las 
Vegas z 1972 roku; waga 
półciężka: Bob Foster - 
Mike Quarry

23:30 Boks
1:00 Siatkówka mężczyzn; 

Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów
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05:10 TELEZAKUPY
05:50 Elif; s.II; odc. 280; 

serial; Turcja (2014)
06:45 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 143; serial; 
Turcja (2016)

07:35 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.I; odc. 1 - 

Spadek; serial obyczajowy 
TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 66 - Okup; serial 
kryminalny TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 11/22; serial; USA

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. 
Śmiałkowie; esej dokum.; 
USA (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 281; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 1
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 144; serial; 
Turcja (2016)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów; odc. 

23; telenowela histor. TVP
18:25 Korona królów; odc. 

24; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

14/103; teleturniej
19:20 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 2
21:05 Rolnik szuka żony 

seria IV; odc. 2; reality 
show

22:05 Tajemnica jeziora; 
odc. 2; serial; Francja 
(2015)

23:00; S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; odc. 
10; serial; USA (2017)

23:55 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

00:45 Snajper – Broń 
odwetu; odc. 1/4; serial; 
Białoruś (2009)

01:35 Snajper – Broń 
odwetu; odc. 2/4; serial; 
Białoruś (2009)

02:30 Zaginiona; odc. 3/7 - 
Matka; serial TVP

03:35 Historia niezwykłej 
przyjaźni świętego Jana 
Pawła II; Wielka Brytania 
(2015)

04:30 Notacje – Ewa 
Wiśniewska. Od dnia do 
dnia; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 53 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
669; serial TVP

07:00 Śpiewać z serca; 
reportaż

07:20 Makłowicz w podróży 
– Sycylia – Cukier, sól i 
wino; magazyn kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 

183 „Życiowy błąd” sezon 
9; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1873; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 54 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
161; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 6/7 - Szczęśliwy ten 
dom; serial TVP

14:55 Bake off – Ale ciacho!; 
s.III (2); widowisko

16:00 Koło fortuny; odc. 55 
ed. 3; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2409; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
39/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

117 „Powrót do szkoły”; 
serial komediowy TVP

19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1873; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1874; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Rocky 4; film 
fabularny; USA (1985); 
reż.:Sylvester Stallone; 
wyk.:Sylvester Stallone, 
Burt Young, Talia Shire

22:25 Rozmowy 
kontrolowane; komedia; 
Polska (1991); 
reż.:Sylwester Chęciński; 
wyk.:Stanisław Tym, Irena 
Kwiatkowska, Alina 
Janowska, Krzysztof 
Kowalewski, Marian 
Opania, Jerzy Turek, Jerzy 
Bończak, Zofia Merle

00:05 Instynkt; odc. 11 
„Dobrodziej”; serial 
kryminalny TVP

00:55 Instynkt; odc. 12 
„Hycel”; serial kryminalny 
TVP

01:50 Miasto skarbów; odc. 
11 Planty o świcie; serial 
kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (547); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(556); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(557); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (79); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (692); 
serial paradokumentalny. 
Nina i Karolina jadą 
samochodem mało 
uczęszczaną drogą. 
Ciężarna Nina prowadzi 
i potrąca człowieka. 
Wystraszone kobiety 
uciekają z miejsca 
wypadku....

11:45 Gliniarze (203); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (600); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (26); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (655); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (145); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (27); 

serial paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (60); serial 
komediowy. Kiepski 
jest bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
‚interesy’ sąsiadów.

20:10 X-Men: Pierwsza 
klasa; film SF, USA 
2011. Prequel serii o 
obdarzonych niezwykłą 
mocą mutantach znanych 
z komiksów Marvela.

23:00 Zabić, jak to łatwo 
powiedzieć; thriller, USA 
2012. Dwóch nieudolnych 
opryszków, Frankie i 
Russell, postanawia 
zdobyć dużą ilość gotówki. 
Napadają na uczestników 
nielegalnej gry w pokera.

1:10 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego 
faceta; komedia 
romantyczna, USA 2005

3:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Mama tata 
(1047); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Kalina (1048); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Żeberka miodowo-
musztardowe (33); 
magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Voo Doo, 
Kielce (7); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (323); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (581); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (51); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (220); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (221); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Chcę umrzeć 
(1049); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Mężczyźni 
(1050); serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Kuchnia 
i Wino (4); program 
rozrywkowy

16:00 Szkoła (324); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (52); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (582); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport (7486)
19:45 Pogoda (7483)
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Chrupiące cebulaki z 
twarogiem (39); magazyn 
kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2714); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (88); 
teleturniej

21:30 Krawiec z Panamy; 
dramat sensacyjny, 
Irlandia/USA 2001

23:45 Kuba Wojewódzki: 
Adam „Nergal” Darski i 
John Porter (4); talk-show

0:45 Lista klientów 2 (14); 
serial obyczajowy

1:45 Mroczne zagadki Los 
Angeles 3 (8); serial 
kryminalny

2:45 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:10 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 101

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 86

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 13

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 17

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 86

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

20:00 Street Fighter: 
Legenda Chun-Li; akcja, 
Indie, Japonia, Kanada, 
USA 2009. Chun Li jest 
piękną, ale i niebezpieczną 
kobietą, która postanawia 
odbić ojca z rąk okrutnych 
i bezwzględnych 
bandytów. Czy ma 
szansę?

22:00 Arena; akcja, USA 
2011. Słynny biznesmen 
(Samuel L. Jackson) z 
sadystycznym zacięciem 
zbudował swoje imperium 
na brutalnej stronie 
internetowej, gdzie 
gladiatorzy  walczą na 
śmierć i życie…

23:55 Magnum, P.I.; serial 
fabularny, USA 1985

01:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

01:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:00 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 52; serial TVP

06:10 Na sygnale; odc. 61 
„Trudny pacjent”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Zmiennicy; odc. 15; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
842; serial TVP

09:30 O mnie się nie martw; 
s. VI; odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
125 „Pasje”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
126 „Rodzinna 
manipulacja”; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.VIII; odc. 
104 - Wielkie otwarcie; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.IX; odc. 105 
- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; 
s.XVIII; odc. 238 - Cud; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 239 - Hipisi; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
83 - Narodzone szczęście; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 1; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 26; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 241 - Remont; serial 
kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 1/13; 
serial komediowy TVP

01:15 Czas honoru; odc. 10 
Spotkania; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 11 
Szanowny pan Gestapo; 
serial TVP

03:10 Zmiennicy; odc. 15; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
842; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Z ziemi włoskiej do 
Polski; magazyn kulinarny

07:10 Śpiewające fortepiany 
(44)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (45) - Wesołe jest 
życie staruszka

09:10 Koło fortuny; odc. 219 
ed. 4; teleturniej

09:50 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 6) - Dzieci

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /19/ - 
„Zegarmistrz światła” - 
Tadeusz Woźniak

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/35/; Francja (2016)

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Łowcy. B (1); 
program satyryczny

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Łowcy. B (2); 
program satyryczny

13:50 Śpiewające fortepiany 
(46)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe; 

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (1); 
widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami - 
Horror Travel (2); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Złota dynia na talerzu; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 17 
- W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

19:10 Makłowicz w podróży. 
Austria. Wiedeń cesarski

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/27/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(47)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (47) - Grecja; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Bake off – Ale ciacho! 
(9) ed. 4; widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis 
(9)

23:30 Koło fortuny; odc. 218 
ed. 4; teleturniej

00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /5/ - Andrzej i 
Eliza

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Romane 
Dyvesa; /1-2/

02:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1

5:35 W-11 - Wydział 
Śledczy: Uprowadzenie 
(1144); serial fabularno-
dokumentalny

6:20 Szpital (358); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Więzy 
krwi (77); serial fabularno-
dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(13); serial fantasy

9:15 Magda M. (11); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (633); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Vendetta (78); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (532); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (359); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(14); serial fantasy

16:55 Magda M. (12); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (15); 
serial obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje 
w szpitalu klinicznym w 
New Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (634); 
serial paradokumentalny

20:00 Sensacyjny wtorek: 
Czysta gra; film 
sensacyjny, USA 1995

22:05 Kino oldschool: 
Wzgórze złamanych 
serc; dramat sensacyjny, 
USA 1986. Dowódcą 
niezdyscyplinowanych 
rekrutów jednostki 
piechoty morskiej 
zostaje wymagający Tom 
Highway.

0:45 Masters of Sex 2 
(7); serial obyczajowy. 
Kontynuacja zawodowych 
losów doktora Williama 
Mastersa i towarzyszącej 
mu Virginii Johnson. 
Lekarz przeprowadza 
kontrowersyjne badania 
dotyczące ludzkiej 
seksualności. Wyniki 
jego...

2:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:10 Druga strona medalu: 
Maja Włoszczowska 
(2/8); talk-show. Mistrzyni 
świata i wicemistrzyni 
olimpijska w kolarstwie 
górskim w rozmowie 
z Jolantą Pieńkowską 
zdradza fakty ze swego 
prywatnego życia.

5:25 O Matko! (9); magazyn 
poradnikowy

5:55 Wiem, co jem, i wiem, 
co kupuję (9/12); program 
rozrywkowy

6:40 Co za tydzień; magazyn 
informacyjny

7:15 Wojny salonów 
piękności

8:20 Apetyt na miłość (5/8); 
program rozrywkowy

9:20 Afera fryzjera (8/12); 
program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę (13); program 
rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna pani 
domu (11/13); program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 
(13); program rozrywkowy

12:50 Pani gadżet (1/12); 
magazyn poradnikowy

13:20 Pani gadżet (12/22); 
magazyn poradnikowy

13:50 Pani gadżet 2.0 (6/12); 
magazyn poradnikowy

14:25 Gwiazdy od 
kuchni (3/8); program 
rozrywkowy

14:55 Na widelcu z Gokiem 
Wanem

16:00 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (4/9); reality 
show

17:10 Misja ratunkowa 
(3/10); program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(12/13); program 
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (6); program 
rozrywkowy

19:40 Pani gadżet (10/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (11/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Wiem, co jem, i 
wiem, co kupuję (3/12); 
magazyn poradnikowy

21:25 Co nas truje (7/12); 
program rozrywkowy

22:10 Cofnij czas (1/12); 
program rozrywkowy

23:10 I nie opuszczę Cię 
aż do ślubu (4/6); reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 
(6/12); program 
rozrywkowy

0:55 Historia mojego 
zniszczonego ciała (2/6); 
reality show

1:40 W roli głównej: 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8); talk-show

2:10 W roli głównej: Bożena 
Dykiel (14/16); talk-show

2:40 W roli głównej: Szymon 
Hołownia (1/8); talk-show

3:10 Wiem, co jem (12/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (4/15); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (6/16); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

06:05 Mundial 2018: - 
Polska - Senegal

07:05 Mundial 2018: - 
Polska - Senegal 

08:15 Lekkoatletyka - Puchar 
Świata: Londyn - dz 1

11:30 Puchar Narodów 
Strongman Białystok; 
reportaż

12:35 Mundial 2018: - 3 
miejsce

13:35 Mundial 2018: - 3 
miejsce

14:50 Mundial 2018: - FINAŁ 
15:55 Mundial 2018: - FINAŁ 
17:15 Mundial 2018: - 

Podsumowanie
18:35 Mundial 2018: - 

Podsumowanie
19:05 Strongman Puchar 

Narodów w Kłobucku; 
reportaż

20:10 Mundial 2018: - FINAŁ 
21:10 Mundial 2018: - FINAŁ 
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Mundial 2018: - 

Polska - Kolumbia
00:10 Mundial 2018: - 

Polska - Kolumbia
01:20 Mundial 2018: - 

Japonia - Senegal
02:15 Mundial 2018: - 

Japonia - Senegal
03:30 Boks

06:30 Antenowe remanenty
06:50 Polska z Miodkiem (78) 

Grudziądz; felieton
07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia 

pszczółek
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 A życie toczy się dalej...
08:30 Aktualności Flesz
09:05 OSTOJA
09:35 Antenowe remanenty
09:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Liberator EW – 
250 L nie wrócił do bazy

10:15 Pod Tatrami
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Informator Medyczny
11:25 Penderecki. Droga 

przez labirynt; film dokum.; 
Niemcy, Polska (2013)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kartki z kalendarza
12:50 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
13:00 MAŁOPOLSKA NA 

ROWERY; odc. 6 Podgórze 
Bocheńskie

13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
15:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Liberator EW – 
250 L nie wrócił do bazy

15:35 EUROPEJCZYCY
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Kartki z kalendarza
17:47 Subregion
18:02 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Misja Gryf – Podziemny 

Szczecin /1/; cykl reportaży
19:35 Szlakiem zabytków 

techniki
19:58 POGODA
20:00 Antenowe remanenty
20:30 Pożyteczni.pl; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Liberator EW – 
250 L nie wrócił do bazy

22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Penderecki. Droga 

przez labirynt; film dokum.; 
Niemcy, Polska (2013)

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Liberator EW – 
250 L nie wrócił do bazy

01:20 Antenowe remanenty
02:25 Pod Tatrami
02:45 Rączka gotuje
03:10 Informator Medyczny
03:25 MAŁOPOLSKA NA 

ROWERY; odc. 6 Podgórze 
Bocheńskie

06:50 Był taki dzień – 17 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Tońko, czyli legenda o 
ostatnim baciarze; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 41; 
cykl reportaży

08:40 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 18 - 
Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie; reportaż

09:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 9; serial TVP

10:35 Historia w postaciach 
zapisana – Elżbieta II; 
cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

12:25 Wojownicy czasu – 
Dębe Wielkie czyli 
zmarnowane zwycięstwo; 
cykl reportaży

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Obszar 
Warowny Przemyśl

13:35 Sensacje XX wieku – 
Operacja”Foxley”

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Goering; cykl 
dokumentalny

15:00 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby”m 
- Skarby narodowe; odc. 
4; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

16:15 Historia Polski – 
Draża – czetnik. Legenda 
Kresów.; film dokum.

17:15 Abwehra i dzieci; film 
dokum.; Białoruś (2014)

17:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
12; serial TVP

19:00 Sensacje XX wieku – 
Roman Czerniawski. 
Tajna gra; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Przeszłość z 
przyszłością

20:30 Powrót do Heimkher; 
film dokumentalny

21:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 10 Witajcie w domu. 
Rok 1921/22; serial TVP

23:10 Wina Ikara. Warszawa 
1939 – 1944... 
Inteligencja polska w 
latach okupacji; cz. 2; film 
dokumentalny

00:20 Bilet na księżyc; film 
obyczajowy; reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Filip 
Pławiak, Mateusz 
Kościukiewicz, Bożena 
Adamek, Krzysztof 
Stroiński, Anna 
Przybylska, Łukasz Simlat

02:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 41 
- Oaza wolności; cykl 
reportaży

03:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
12 Państwo w państwie; 
serial TVP

6:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:00 Z archiwum 
boksu: Walka o pasy 
mistrzowskie federacji 
WBC i WBA w Las 
Vegas z 1972 roku; waga 
półciężka: Bob Foster - 
Mike Quarry

11:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

16:30 Piłka nożna; 
Superpuchar Polski; mecz: 
Legia Warszawa - Arka 
Gdynia

18:30 Siatkówka plażowa; 
Mistrzostwa Europy 
w Holandii; mecz fazy 
grupowej: Steven Van de 
Velde/Dirk Boehle - Piotr 
Kantor/Bartosz Łosiak

19:30 KOTV Weekly; 
magazyn bokserski

20:00 Sporty walki; UFC 
223: Khabib vs. Iaquinta; 
waga lekka: Khabib 
Nurmagomedov - Al 
Iaquinta

23:30 Boks
0:30 Siatkówka mężczyzn; 

Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów
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05:10 TELEZAKUPY
05:50 Elif; s.II; odc. 281; 

serial; Turcja (2014)
06:45 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 144; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2016)

07:35 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:00 Ranczo; s.I; odc. 2 - 

Goście z zaświatów; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 67 - Na pełnym 
gazie; serial kryminalny 
TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 12/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierzat. 
Rodzinne potyczki; esej 
dokum.; USA (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 282; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 2
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 145; serial; 
Turcja (2016)

16:50 Fundusze Europejskie 
- jak to działa? - flesz; 
odc. 4; felieton

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów; odc. 

25; telenowela histor. TVP
18:25 Korona królów; odc. 

26; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

15/103; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 3
21:05 Korzenie; ep. 1/8; 

serial; USA (2016)
22:05 Tajemnica jeziora; 

odc. 3; serial; Francja 
(2015)

23:00; s. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; odc. 
11; serial; USA (2017)

23:50 Kto się boi Nadii 
Sawczenko; film 
dokumentalny

00:55 Tydzień z życia 
mężczyzny; film 
obyczajowy; Polska 
(1999)

02:35 Gnoje; dramat 
obyczajowy; Polska 
(1995)

04:05 Notacje – Maria 
Protaziuk. Los braci; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 56 
ed. 3; teleturniej

06:00 Na dobre i na złe; odc. 
670 - Punkt zwrotny; 
serial TVP

07:00 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Makłowicz w podróży 
– Sycylia – Od antyku do 
baroku; magazyn 
kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 

184 „Smutek 
apartamentów” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1874; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 57 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
162; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

13:55 W słońcu i w deszczu; 
odc. 7/7 - Narzeczeni; 
serial TVP

14:55 Bake off – Ale ciacho!; 
s.III (3); widowisko

16:00 Koło fortuny; odc. 58 
ed. 3; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2410; 
teleturniej

17:10 Czarna Perła; odc. 
40/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

118 „Walentynki”; serial 
komediowy TVP

19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1874; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1875; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Kino relaks – Tata do 
pary; komedia; Niemcy 
(2011); reż.:Til Schweiger; 
wyk.:Til Schweiger, Emma 
Schweiger, Jasmin Gerat, 
Samuel Finzi

23:00 Jedyna szansa; odc. 5; 
serial; Francja (2015)

24:00 Jedyna szansa; odc. 6 
(Une chance de Trop); 
serial; Francja (2015)

01:10 Rocky 4; film 
fabularny; USA (1985); 
reż.:Sylvester Stallone; 
wyk.:Sylvester Stallone, 
Burt Young, Talia Shire

02:55 Glina; odc. 14/25; 
serial kryminalny TVP

03:50 Glina; odc. 15/25; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (548); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(558); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(559); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (80); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (693); 
serial paradokumentalny

11:45 Gliniarze (204); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (601); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (27); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (656); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (146); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (28); 

serial paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (61); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna i 
sąsiadów...

20:05 Świat według 
Kiepskich (522); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:40 Hitch: Najlepszy 
doradca przeciętnego 
faceta; komedia 
romantyczna, USA 2005

23:10 Rok pierwszy; komedia 
przygodowa, USA 2009

1:30 Ani słowa więcej; 
komediodramat, USA 
2013. Rozwiedziona 
masażystka Eva poznaje 
Alberta. Sympatyczny, 
dowcipny mężczyzna ma 
podobne podejście do 
życia. Eva nawiązuje z nim 
romans.

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Chcę umrzeć 
(1049); serial fabularno-
dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Mężczyźni 
(1050); serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: 
Chrupiące cebulaki z 
twarogiem (39); magazyn 
kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Carska, 
Legionowo (8); program 
rozrywkowy

9:30 Szkoła (324); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (582); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (52); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (222); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (223); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Oszust, fałszerz, 
defraudant (1053); serial 
fabularno-dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Kutwa (1058); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Alchemik, 
Tomaszów Mazowiecki 
(5); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (325); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (53); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (583); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport (7487)
19:45 Pogoda (7484)
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: 

Pstrąg z kremem 
estragonowym (34); 
magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2715); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (89); 
teleturniej

21:30 Drzewo Jozuego; film 
sensacyjny, USA 1993

23:40 Sicario; dramat 
kryminalny, USA 2015. 
Agentka FBI Kate Macer 
(Emily Blunt) bierze udział 
w tajnej operacji, której 
celem jest schwytanie 
szefa meksykańskiego 
kartelu narkotykowego. 
Działania...

2:05 MasterChef Junior 
(4/10); program 
rozrywkowy

3:35 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:55 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 102

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 14

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 18

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 87

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88. 
Do lombardu przychodzi 
Zbigniew i zastawia 
pamiątki sprezentowane 
mu przez znanych 
sportowców. Mężczyzna 
niedawno stracił pracę 
parkingowego i 
jednocześnie dach nad 
głową…

20:00 Jumper; przygodowy, 
Kanada, USA 2008. Młody 
chłopak odkrywa swoje 
zdolności teleportacyjne, 
dzięki którym w szybkim 
czasie jest w stanie 
przenosić się w różne 
miejsca i podróżować po 
całym świecie…

21:35 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 3

22:35 Spartakus: Krew i 
piach; serial fabularny, 
USA, USA 2010; odc. 4

23:50 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 1

00:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

01:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:00 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 1; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Czterdziestolatek; odc. 
1/21 - Toast, czyli bliżej 
niż dalej; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
843; serial TVP

09:20 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 1/13; 
serial komediowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
126 „Rodzinna 
manipulacja”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
127 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IX; odc. 105 
- Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 239 - Hipisi; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
84 - Decydujące chwile; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 241 - Remont; serial 
kryminalny TVP

20:20 Cesarzowa Ki; odc. 27; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:15 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 242 - Filmowcy; 
serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 2/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 18; serial 
policyjny TVP

01:55 Pitbull; odc. 19; serial 
policyjny TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 
1/21 - Toast, czyli bliżej 
niż dalej; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
843; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
126; serial TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Złota dynia na talerzu; 
magazyn kulinarny

07:15 Śpiewające fortepiany 
(46)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (47) - Grecja; 
widowisko rozrywkowe

09:10 Koło fortuny; odc. 220 
ed. 4; teleturniej

09:45 Sławomir Big Music 
Quiz; /4/; teleturniej 
muzyczny

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /20/ - „Babę 
zesłał Bóg” - Renata 
Przemyk

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /36/ 
(LIKE A MAGIC); Francja 
(2016)

11:35 Życie to Kabaret – 
Humor Jacka 
Fedorowicza; program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki Kabaret Ani Mru 
Mru „Premiery, 
prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

13:45 Śpiewające fortepiany 
(47)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa 2011 - Złote 
Bobry (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś w soli

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 18; 
cykl reportaży

19:10 Makłowicz w podróży. 
Austria. Wiedeń 
współczesny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/28/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(48)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 7) - Rodzinne 
święta; widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 219 
ed. 4; teleturniej

23:50 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat; /6/ - Lombard

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (3); koncert

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – OPOLE 2014 - 
25 lat! Wolność - kocham 
i rozumiem! - Gala 
Jubileuszowa (4); koncert

02:35 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

03:40 Rozrywka Retro – 
Festiwal Polskiej 
Piosenki - Witebsk’ 88; /
cz. 2/; widowisko 
rozrywkowe

5:15 Ukryta prawda (282); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (359); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Vendetta 
(78); serial fabularno-
dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(14); serial fantasy

9:15 Magda M. (12); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (634); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Zatruta 

miłość (79); serial 
fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (533); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (360); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(15); serial fantasy

16:55 Magda M. (13); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (16); 
serial obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje 
w szpitalu klinicznym w 
New Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (635); 
serial paradokumentalny

20:00 Dobre kino: Apollo 
13; dramat katastroficzny, 
USA 1995

22:55 Olimp (9); serial 
fantasy. Wychowywany 
przez matkę Heros (Tom 
York) chce dowiedzieć 
się więcej o swoim ojcu. 
Musi odszukać i uwolnić 
wyrocznię Gai. Liczne...

23:55 Licencja na miłość; 
komedia romantyczna, 
USA 2007

1:50 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

4:00 Druga strona medalu: 
Krzysztof Krauze (3/8); 
talk-show. Jolanta 
Pieńkowska rozmawia z 
reżyserem Krzysztofem 
Krauze (‚Dług’, ‚Plac 
Zbawiciela’). W 2006 roku 
zdiagnozowano u niego 
nowotwór.

4:35 Druga strona medalu: 
Henryka Krzywonos 
(5/8); talk-show z Henryką 
Krzywonos, legendarną 
motorniczą uznawaną 
za inicjatorkę strajku 
komunikacji w Gdańsku w 
1980 roku.

5:30 Swatka milionerów 
(8/10); reality show

6:30 Nowa Maja w ogrodzie 
(20/39); magazyn

7:00 Ostre cięcie (10); 
program rozrywkowy

7:45 Gwiazdy od kuchni 
(3/8); program

8:15 Apetyt na miłość (6/8); 
program rozrywkowy

9:15 Afera fryzjera (9/12); 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę (1/6); program

10:45 Perfekcyjna pani 
domu (12/13); program

11:45 Kuchenne rewolucje 
(1/13); program

12:50 I nie opuszczę Cię 
aż do ślubu (4/6); reality 
show

13:35 W dobrym stylu (8/12); 
magazyn poradnikowy

14:20 Misja Pies (7/12); 
program rozrywkowy

14:55 W roli głównej: 
Agnieszka Dygant (4/8); 
talk-show

15:30 Nowy wygląd, nowe 
życie (3/5); program

16:55 Apetyt na miłość 
(6/12); program

17:55 Kuchenne rewolucje 
(13); program rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (1/13); program

19:40 Pani gadżet (12/13); 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (13); 
magazyn poradnikowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(7/8); reality show

21:40 Misja ratunkowa 
(3/10); program

22:25 Pani gadżet (2/12); 
magazyn poradnikowy

22:55 W poszukiwaniu 
pacjentów (3/6); program 
rozrywkowy

23:25 W poszukiwaniu 
pacjentów (3/6); program 
rozrywkowy

23:55 Oddział dla 
grubasów (9/10); serial 
dokumentalny

0:25 Project Runway: 
Nastolatki (4/10); 
program rozrywkowy

1:25 W roli głównej: Olga 
Bołądź (8); talk-show

1:55 W roli głównej: Sharon 
Stone (15/16); talk-show

2:25 W roli głównej: Beata 
Kozidrak (2/8); talk-show

2:55 Wiem, co jem (13/16); 
magazyn poradnikowy

3:25 Wiem, co jem (5/15); 
magazyn poradnikowy

3:55 Wiem, co jem (7/16); 
magazyn poradnikowy

4:25 Wiem, co jem (15/16); 
magazyn poradnikowy

06:05 Mundial 2018: - 
Polska - Kolumbia

08:15 Lekkoatletyka - Puchar 
Świata: Londyn - dz 2

11:30 Strongman Puchar 
Narodów w Kłobucku; 
reportaż

12:35 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

13:40 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

14:45 PN - Mundial 2018 - 
Hity mundialu

15:45 PN - Mundial 2018 - 
Hity mundialu

16:55 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

19:05 Mistrzostwa Europy 
Strongman - Kalisz; 
reportaż

20:15 Mundial 2018: - 
Mundial w pigułce; cz. 1.: 
Faza grupowa (skróty ze 
wszystkich meczów) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Mundial 2018: - 

Japonia - Polska
00:10 Mundial 2018: - 

Japonia - Polska
01:20 Mundial 2018: - 

Senegal - Kolumbia
02:15 Mundial 2018: - 

Senegal - Kolumbia
03:30 Boks

06:30 Pożyteczni.pl; mag.
06:50 Listy do PRL – u – 

Wyjściowy szlafrok
07:00 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Fascynujące Śląskie
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Teraz Ryby; magazyn
11:25 Defilada zwycięzców; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Spotkanie ze Świętym
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA
15:05 I kocham to miasto
15:20 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Skarby
15:35 Ukryte skarby – Ulipki, 

popie jajka i królowa 
Bona na osiołku; report.

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego 

zwierzaki; magazyn
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w 

obiektywie; magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – Ulipki, 

popie jajka i królowa 
Bona na osiołku; report.

20:30 Antenowe remanenty
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 I kocham to miasto
21:50 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Skarby
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Defilada zwycięzców; 

film dokum.
00:40 I kocham to miasto
00:55 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:20 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Teraz Ryby; magazyn
03:25 Spotkanie ze Świętym
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby – Ulipki, 

popie jajka i królowa 
Bona na osiołku; report.

06:50 Był taki dzień – 18 
lipca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Draża – czetnik. Legenda 
Kresów.; film dokum.

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 42; 
cykl reportaży

08:35 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 19; 
reportaż

09:15 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 10; serial TVP

10:50 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

11:45 Spór o historię – 
Socjaliści i komuniści w 
II RP; debata

12:30 Dawne światy; odc. 
6/8; serial dokumentalny; 
Francja (2007)

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Przeszłość z 
przyszłością

13:55 Sensacje XX wieku – 
Roman Czerniawski. 
Tajna gra; cykl dokum.

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – U – boot; cz. 
1; cykl dokumentalny

15:30 Wina Ikara. Warszawa 
1939 – 1944... 
Inteligencja polska w 
latach okupacji; cz. 2; film 
dokumentalny

16:30 Historia Polski – 
Kochany i nienawidzony. 
Dramat życia i śmierci 
twórcy „Krzyżaków”; film 
dokumentalny

17:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
13 Zwycięstwo bez 
wodzów; serial TVP

19:15 Sensacje XX wieku – 
Polowanie na mózgi; cykl 
dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Klątwa von 
Fahrenheitów

20:40 Cicha wojna – Poznaj 
swojego wroga; odc. 1; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

21:45 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 11 U Pasterników 
wesele. Rok 1926; serial 
TVP

23:15 Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Boruszkowski

00:20 Komornik; dramat; 
Polska (2005); reż.:Feliks 
Falk; wyk.:Andrzej Chyra, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Kinga Preis, Grzegorz 
Wojdon, Jan Frycz

02:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 42 
- Życie codzienne w 
Amazonii; cykl reportaży

02:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
13 Zwycięstwo bez 
wodzów; serial TVP

6:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:00 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. 
W programie relacje 
z imprez, rozmowy 
z gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

11:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

16:30 Magazyn 
lekkoatletyczny dla 
fanów królowej sportu. 
Aktualne informacje 
ze sportowych aren, 
wywiady z zawodnikami 
i lekkoatletyczne 
ciekawostki.

17:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon

19:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii 
tej dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

20:00 Sporty walki; Gala UFC
23:30 Boks
0:30 Sporty walki; KSW 43; 

walka: Roberto Soldić - 
Dricus Du Plessis

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:10 TELEZAKUPY
05:50 Elif; s.II; odc. 282; 

serial; Turcja (2014)
06:45 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 145; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2016)

07:35 Agrobiznes
07:50 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 ALARM!; magazyn
09:05 Ranczo; s.I; odc. 3 - 

Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

10:05 Komisarz Alex; s.VI; 
odc. 68 - Uciekinierzy; 
serial kryminalny TVP

11:05 Dr Quinn; seria VI,; 
odc. 13/22; serial 
obyczajowy; USA (1997)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. 
Przetrwać w Amazonii; 
esej dokumentalny; USA 
(2015)

13:50 Elif; s.II; odc. 283; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Opole na bis; koncert
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 3
16:05 Wspaniałe stulecie: 

Sułtanka Kösem; s.II - 
Murat IV,; odc. 146; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2016)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów; odc. 

27; telenowela historyczna 
TVP

18:25 Korona królów; odc. 
28; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
16/103; teleturniej

19:20 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 4
21:10 Sprawa dla reportera
22:05 Sekundy, które 

zmieniły życie
22:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 

odc. 201; serial TVP
23:25 Ocaleni; reality show
00:25 wojsko – polskie.pl; 

odc. 19; reportaż
00:50 Anno Domini – Biblii 

ciąg dalszy; odc. 5/12; 
serial; USA (2015)

01:35 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 6/12; 
serial; USA (2015)

02:30 Sprawa dla reportera
03:30 Korzenie; ep. 1/8; 

serial; USA (2016)
04:30 Notacje – Władysław 

Filar. Rzezie na Wołyniu; 
cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 59 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
671 - Wszystko będzie 
dobrze; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.II; odc. 19 Na torach 
historii; cykl dokumentalny

07:20 Makłowicz w podróży 
– Sycylia – Pod Etną; 
magazyn kulinarny

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.IX; odc. 

185 „Wszędzie dobrze, ale 
w domu najlepiej” sezon 
9; serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1875; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 60 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
163; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

13:55 Zmiennicy; odc. 1/15 - 
Ceny umowne; serial TVP

14:55 Postaw na milion; s.I; 
odc. 129; teleturniej

16:00 Koło fortuny; odc. 61 
ed. 3; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2411; 
teleturniej

17:15 Czarna Perła; odc. 
41/67; serial obyczajowy; 
Turcja (2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.V; odc. 

119 „Komunia”; serial 
komediowy TVP

19:05 Serial fabularny
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1875; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1876; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Kino relaks – Film 
fabularny

22:35 Kontakt; odc. 3/8; 
serial kryminalny; Francja 
(2016)

23:35 Tata do pary; komedia; 
Niemcy (2011)

01:50 Jedyna szansa; odc. 5; 
serial; Francja (2015)

02:55 Jedyna szansa; odc. 6; 
serial; Francja (2015)

04:05 Festiwal Kultury 
Żydowskiej w Krakowie – 
The Best Of Szalom na 
Szerokiej 2017; koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Trudne sprawy (549); 
serial paradokumentalny

8:45 Malanowski i partnerzy 
(560); serial fabularno-
dokumentalny

9:15 Malanowski i partnerzy 
(562); serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Dzień, który zmienił 
moje życie (81); serial 
paradokumentalny

10:45 Dlaczego ja? (694); 
serial paradokumentalny. 
Wojciech i Anna są w 
szczęśliwym związku, ale 
pewnego dnia dochodzi 
do dziwnej sytuacji. Policja 
znajduje w aucie związaną 
matkę...

11:45 Gliniarze (205); serial 
paradokumentalny

12:45 Trudne sprawy (602); 
serial paradokumentalny

13:45 Sekrety rodziny (28); 
serial paradokumentalny

14:45 Dlaczego ja? (657); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:40 Gliniarze (147); serial 

paradokumentalny
17:40 Sekrety rodziny (29); 

serial paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (62); serial 
komediowy. Kiepski 
jest bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
‚interesy’ sąsiadów.

20:10 Inna kobieta; 
komedia, USA 2014. 
Zdradzane kobiety mówią 
dość beztroskiemu 
bawidamkowi i łączą siły 
w słodkiej zemście.

22:30 To Twoja wina (7); 
serial paradokumentalny. 
Alina kilka lat temu 
przeszła załamanie, co 
odcierpiały jej dzieci. 
Mąż kobiety, Dawid, 
podejrzewa, że żona 
znowu znęca się nad...

23:40 Drugie podejście; 
komedia romantyczna, 
USA 2003

1:40 Kabaretowa 
Ekstraklasa (61); program 
rozrywkowy; program 
dla fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i 
Neo-Nówki.

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

5:10 Uwaga!; magazyn 
reporterów

5:35 Mango; telezakupy
6:50 W-11 - Wydział 

Śledczy: Oszust, fałszerz, 
defraudant (1053); serial 
fabularno-dokumentalny

7:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Kutwa (1058); 
serial fabularno-
dokumentalny

8:20 Doradca smaku: Pstrąg 
z kremem estragonowym 
(34); magazyn kulinarny

8:30 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Perła, Jasło 
(9); program rozrywkowy

9:30 Szkoła (325); serial 
paradokumentalny

10:30 Ukryta prawda (583); 
serial paradokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w 
akcji (53); serial 
paradokumentalny

12:30 19+ (224); serial 
paradokumentalny

13:00 19+ (225); serial 
paradokumentalny

13:30 W-11 - Wydział 
Śledczy: Cola, 
hamburgery i 
amerykańska telewizja 
(1059); serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział 
Śledczy: Miłosz (1061); 
serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: 
Restauracja Indian Ocean 
(6); program rozrywkowy

16:00 Szkoła (326); serial 
paradokumentalny

17:00 SOS. Ekipy w 
akcji (54); serial 
paradokumentalny

18:00 Ukryta prawda (584); 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:35 Sport (7488)
19:45 Pogoda (7485)
19:50 Uwaga!; magazyn 

reporterów
20:10 Doradca smaku: Pierś 

przepiórki z konfiturą 
z cebuli (36); magazyn 
kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2716); 
serial obyczajowy

20:55 Milionerzy (90); 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje: 
Poznań, Lizawka (12); 
program rozrywkowy

22:30 Zemsta cieciów; 
komedia sensacyjna, USA 
2011

0:45 Krawiec z Panamy; 
dramat sensacyjny, 
Irlandia/USA 2001

3:00 Uwaga!; magazyn 
reporterów

3:25 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

05:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2015; 
odc. 1

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 103

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 15

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 19

14:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 88. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 89

20:00 Mamma Mia!; 
komedia, USA 2008. 
Donna, będąca 
właścicielką hoteliku, 
wychowuje samotnie 
córkę Sophie. Kiedy 
dziewczyna decyduje się 
na ślub z ukochanym, 
wyspę odwiedzają dawno 
niewidziani goście…

22:15 Goście, goście; 
komedia, Francja 1993. 
Rok 1122. Roztargniony 
czarodziej przypadkiem 
przenosi dzielnego 
wojownika - Godfryda de 
Maplhete, zwanego 
Śmiałym oraz jego 
wiernego giermka - 
Jacquouille la Fripouille - 
do XX wieku!…

00:20 Mały; komedia, USA 
2006. Calvin (Marlon 
Wayans) jest liliputem. Po 
wyjściu z więzienia, wraz 
ze swoim wspólnikiem, 
Percym (Tracy Morgan) 
kradną diament wart sto 
tysięcy dolarów…

02:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

05:00 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 2; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Czterdziestolatek; odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
844; serial TVP

09:25 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 2/13; 
serial komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
127 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
128 „Używki są dla 
mądrych”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IX; odc. 106 
- Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.IX; odc. 107 
- W szponach zdrowia; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 241 - Remont; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
85 - Potęga miłości; serial 
TVP

16:20 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.IX; odc. 108 
- Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IX; odc. 109 
- Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 3; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 242 - Filmowcy; 
serial kryminalny TVP

20:25 Cesarzowa Ki; odc. 28; 
serial; Korea Połudn. 
(2013)

21:20 Ranczo; s.IX; odc. 110 
- Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IX; odc. 111 
- Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 243 - Narzeczona; 
serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; 
s.VII; s. VII; odc. 3/13; 
serial komediowy TVP

01:10 Prokurator; odc. 9/10; 
serial kryminalny TVP

02:05 Prokurator; odc. 10/10; 
serial kryminalny TVP

02:55 Czterdziestolatek; odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
844; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.V; odc. 
127 „Kryzys”; serial 
komediowy TVP

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– Gęś w soli

07:15 Śpiewające fortepiany 
(47)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (42) - Wirtualny 
świat

09:10 Koło fortuny; odc. 221 
ed. 4; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (9) - Urzędnik; 
cz. 1

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /21/ - „Miłość Ci 
wszystko wybaczy” - 
Hanka Ordonówna

11:05 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/37/; Francja (2016)

11:35 Życie to Kabaret – Z 
Grabowskim po kraju  
(1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(48)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Mazurska 
Biesiada Kabaretowa na 
bis

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Latający Klub 2 
na wakacjach w 
Lubelskiem 2015 (1-2)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Nowe spojrzenie na 
ziemniaka

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 19 
- dżungla; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży. 
Austria. Dolina Dunaju; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/29/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(49)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (43) - PKP; 
widowisko rozrywkowe

22:05 KabareTOP Story; /4/ - 
„Z tyłu sklepu”; program 
rozrywkowy

22:25 Kierunek Kabaret; /52/ 
- Kierowniku, masz 
pożyczyć złotówkę?

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (38); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 220 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 35. Wieczory 
Humoru i Satyry Lidzbark 
2014 - Neo - Nówka i 
goście; /1/

01:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 3 - 
2013. Ducholand (1); 
widowisko

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe 
wakacje z duchami 3 - 
2013. Ducholand 
reaktywacja (2); 
widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
Magister w Studiu Gama

5:15 Ukryta prawda (283); 
serial paradokumentalny

6:20 Szpital (360); serial 
paradokumentalny

7:15 Sąd rodzinny: Zatruta 
miłość (79); serial 
fabularno-dokumentalny

8:15 Zaklinaczka duchów 4 
(15); serial fantasy

9:15 Magda M. (13); serial 
obyczajowy

10:20 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda (635); 

serial paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: 

Niechciany wnuk 
(80); serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (534); serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (361); serial 
paradokumentalny

15:55 Zaklinaczka duchów 4 
(16); serial fantasy

16:55 Magda M. (14); serial 
obyczajowy

18:00 Dr House 2 (17); 
serial obyczajowy. Doktor 
Gregory House pracuje 
w szpitalu klinicznym w 
New Jersey. Jest bardzo 
dobrym specjalistą, ale też 
człowiekiem o trudnym 
charakterze.

19:00 Ukryta prawda (636); 
serial paradokumentalny

20:00 Honey; film 
obyczajowy, USA 2003. 
Utalentowana tancerka 
z podziwu godną 
wytrwałością dąży do celu. 
Poświęca się swojej pasji, 
by osiągnąć sukces.

22:05 Lucyfer (2); serial 
kryminalny. Lucifer 
porzuca piekło i otwiera 
luksusowy piano bar w 
Los Angeles. Poznaje 
detektyw Decker, której 
pomaga w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych....

23:05 Rush (3/10); serial 
obyczajowy. Rush wraca 
z wieczoru kawalerskiego 
w Palm Springs, gdzie 
ocalił życie jednemu z 
uczestników. Żona Alexa, 
Laurel, żąda, by lekarz...

0:05 Ognista miłość 3; 
komedia, USA 2014. 
Uczestnicy konkursu 
powracają, by tym razem 
walczyć nie o miłość, lecz 
nagrodę finansową. Trwa 
zacięta rywalizacja.

3:45 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

5:10 O Matko! Mamo to ja!; 
program rozrywkowy

6:25 Mój gruby trener (3/10); 
program rozrywkowy

7:25 W dobrym stylu (8/12); 
magazyn poradnikowy

8:10 Apetyt na miłość (7/8); 
program rozrywkowy

9:10 Afera fryzjera (10/12); 
program rozrywkowy

9:55 Sablewskiej sposób na 
modę (2/6); program

10:40 Perfekcyjna pani 
domu (13); program

11:40 Kuchenne rewolucje 
(2/13); program

12:40 Mistrzowskie cięcie 
(7/8); reality show

13:40 Sablewskiej sposób 
na modę (8/10); program

14:25 Cała prawda o 
Iron Majdan; serial 
dokumentalny

14:55 Ostre cięcie (1/12); 
program rozrywkowy

15:40 Życie bez wstydu 
(7/12); reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu; 
program rozrywkowy

17:10 Co nas truje (7/12); 
program rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
(1/15); program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (2/13); program

19:40 Pani gadżet extra; 
magazyn poradnikowy

20:10 Pani gadżet (1/13); 
magazyn poradnikowy

20:40 W roli głównej: 
Agnieszka Dygant (4/8); 
talk-show

21:10 W czym do ślubu? 
(6/12); program 
rozrywkowy

21:40 I nie opuszczę Cię 
aż do ślubu (4/6); reality 
show

22:25 Pani gadżet (3/12); 
magazyn poradnikowy

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę (8/10); program 
rozrywkowy

23:40 Pomysłowe wesela 
(7/10); program 
rozrywkowy

0:10 Seks bez zobowiązań; 
film

1:10 Detektywi od 
zdrad (20/22); serial 
dokumentalny

2:10 W roli głównej: Ewa 
Minge (16); talk-show

2:40 W roli głównej: Urszula 
Dudziak (3/8); talk-show

3:10 Wiem, co jem (14/16); 
magazyn poradnikowy

3:40 Wiem, co jem (6/15); 
magazyn poradnikowy

4:10 Wiem, co jem (8/16); 
magazyn poradnikowy

4:40 Wiem, co jem (16); 
magazyn poradnikowy

06:05 Mundial 2018: - 
Japonia - Polska

08:15 Strongman Puchar 
Narodów w Kłobucku; 
reportaż

09:20 PN - Mundial 2018 - 
Hity Mundialu

14:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  Bukareszt

16:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  Bukareszt

18:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  Bukareszt

20:15 Mundial 2018: - 
Mundial w pigułce; cz. 2.: 
Faza play - off (skróty ze 
wszystkich meczów) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 ESL - świat esportu; 

odc. 14 (odc. 1); 
magazyn; Niemcy (2018)

23:45 PN - :Mundial 2018
00:50 PN - :Mundial 2018
01:50 PN - :Mundial 2018
02:45 PN - :Mundial 2018
04:00 Boks

06:30 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 70 Strzegom

06:50 Polska z Miodkiem 
(79) Pałuki i Kujawy

07:01 Magazyn historyczny; 
magazyn historyczny

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego 

zwierzaki; magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA
08:16 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

704; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Włączeni i Aktywni 5; 

cykl reportaży
11:25 Sekrety 

budapeszteńskich jaskiń; 
film dokum.; Węgry 
(2017)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży
13:00 Sto na 100; mag. ekon.
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Szukamy skarbów
15:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 70 Strzegom
15:35 wojsko – polskie.pl; 

odc. 19; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (28) - 

„Radioteleskop LOFAR”
17:31 POGODA
17:35 Odkryj Małopolskę... 

na rowerze; cykl reportaży
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Karty historii
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Film dokum.
19:40 Świadkowie czasu
19:58 POGODA
20:00 wojsko – polskie.pl; 

odc. 19; reportaż
20:30 Astronarium (28) - 

„Radioteleskop LOFAR”
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Sekrety 

budapeszteńskich jaskiń; 
film dokum.; Węgry

00:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 70 Strzegom

01:05 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Jedź bezpiecznie; odc. 

704; magazyn
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Włączeni i Aktywni 5; 

cykl reportaży
03:25 Sto na 100; mag. ekon.

06:50 Był taki dzień – 19 
lipca; felieton

06:55 Historia Polski – 
Kochany i nienawidzony. 
Dramat życia i śmierci 
twórcy „Krzyżaków”; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (43); 
cykl reportaży

08:35 Reportaż z regionu – 
1200 Muzeów; odc. 20; 
reportaż

09:10 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 11; serial TVP

10:40 Podróże z historią; s.I; 
odc. 6; cykl dokumentalny

11:15 Flesz historii; odc. 
399; cykl reportaży

11:35 Abwehra i dzieci; film 
dokum.; Białoruś (2014)

12:05 Towarzysz Wiesław od 
agitatora do dyktatora; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Boruszkowski

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Klątwa von 
Fahrenheitów

13:40 Sensacje XX wieku – 
Polowanie na mózgi; cykl 
dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – U - boot; cz. 
2; cykl dokumentalny

15:15 Cicha wojna – Poznaj 
swojego wroga; odc. 1; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:15 Historia Polski – 
Tadeusz Komorowski 
„Bór”

17:15 Taśmy bezpieki – 
Zabójstwa polityczne w 
PRL; cz. 1

17:50 Czas honoru - 
Powstanie; odc. 1 
„Jeszcze nie dziś”; serial 
TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
24 godziny Igora 
Guzenko; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Bez śladu

20:30 Mumia Lenina obiekt 
specjalny w sercu Rosji; 
dokument fabularyzowany

21:30 Blisko, coraz bliżej; 
odc. 12 Złota lilijka. Rok 
1932; serial TVP

23:00 Spór o historię – 
Michaił Gorbaczow 
demokrata, czy przegrany 
aparatczyk?; debata

23:40 Miasto Gniewu; /11/; 
serial fabularyzowany TVP

00:20 Miasto Gniewu; /12/; 
serial fabularyzowany TVP

00:55 Wiedźmin; odc. 8/13; 
serial

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (43) - 
Obrzęd żaby; cykl 
reportaży

02:35 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 1 
„Jeszcze nie dziś”; serial 
TVP

6:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

11:00 Magazyn kolarski; 
magazyn sportowy 
dla fanów kolarstwa. 
Znajdą się w nim relacje 
z najciekawszych 
wyścigów i zapowiedzi 
nadchodzących imprez, 
rozmowy  
 z zawodnikami i...

11:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

16:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. 
W programie relacje 
z imprez, rozmowy 
z gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

17:00 Piłka nożna; 
Superpuchar Polski; mecz: 
Legia Warszawa - Arka 
Gdynia

19:30 Z archiwum boksu: 
Walka o pas mistrzowski 
w Jersey City z 1921 
roku; waga ciężka: Jack 
Dempsey - Georges 
Carpentier

20:00 Sporty walki; Gala UFC
23:30 Boks
0:30 Siatkówka mężczyzn; 

Turniej finałowy 
Siatkarskiej Ligi Narodów

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


